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 United Ancient Order of) اٌمذ٠ُ ٌىٕٙخ لذِبء اإلٔغ١ٍضإٌظبَ اٌّٛؽذ  .1.13.13
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 (.Knights of Columbus) ٌِٛجٛطٛفشعبْ و .1.13.15

 Order United of American) ١ٌٍّىب١ٔى١١ٓ األِش٠ى١١ٓ ّٛؽذإٌظبَ اٌ  .1.13.16
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 ما هً الماسونٌة؟



 01 

 :ن وجهة نظر الماسونٌةم .1.1
من أقدم جمعٌات األخوة :" ٌعرؾ المحفل األعظم المتحد النجلترا الماسونٌة بؤنها

. الماسونٌة هً جمعٌة من الرجال المهتمٌن بالقٌم األخبلقٌة والروحٌة...العلمانٌة فً العالم
. قدٌمةٌتعلم أعضاإها مبادبها من خبلل سلسلة من الطقوس الدرامٌة التً تتبع أشكاال 

أسس وٌمضً المحفل لٌحدد ". وتستخدم مبلبس وأدوات بنابً الحجارة كدلٌل مجازي
العضوٌة واستمرارٌتها بؤنها اإلٌمان بقوة علٌا، وأن العضوٌة مفتوحة لكل الرجال من 

 .كافة األعراق واألدٌان الذٌن ٌحققون الشرط السالؾ وٌتمتعون بسمعة طٌبة
 :من وجهة نظر أعدابها .1.1

بؤنها  -والتً تعنً البنابٌن األحرار – Freemasonry))اء الماسونٌة ٌذكر أعد
تهدؾ إلى ضمان سٌطرة . منظمة ٌهودٌة سرٌة هدامة، إرهابٌة ؼامضة، محكمة التنظٌم

وتتستر تحت شعارات خادعة . الٌهود على العالم، وتدعو إلى اإللحاد واإلباحٌة والفساد
ٌة، ومعظم أعضابها من الشخصٌات المرموقة فً مثل الحرٌة واإلخاء والمساواة واإلنسان

للتجمع ( Lodges)وٌتعهد أعضاإها بحفظ أسرارها وٌقٌمون ما ٌسمى بالمحافل . العالم
وتستخدم . والتخطٌط والتكلٌؾ بالمهام، وذلك تمهٌدا إلقامة حكومة عالمٌة الدٌنٌة

 .والتهدٌد الرشوةالماسونٌة كافة السبل لتحقٌق أهدافها بما فٌها االؼتٌال و
 م43 أما تارٌخ ظهورها فقد اختلؾ فٌه لتكتمها الشدٌد، والراجح أنها ظهرت سنة

دٌنهم من  وهدفها التنكٌل بالنصارى واؼتٌالهم وتشرٌدهم ومنع (القوة الخفٌة) وسمٌت
 ومنذ بضعة(  ة أو أبناء األرملةٌالقوة الخف) كانت تسمى فً عهد التؤسٌس و. نتشاراال

التصق  اسونٌة لتتخذ من نقابة البنابٌن األحرار الفتة تعمل من خبللها ثمقرون تسمت بالم
 .حقٌقةالبهم االسم دون 

م عن طرٌق 77ٓٔللماسونٌة فتبدأ سنة  أما المرحلة الثانٌة. لك هً المرحلة األولىت
الذي ألحد واستقطبته الماسونٌة ووضع  (م3ٖٓٔت )آدم واٌزهاوٌت المسٌحً األلمانً 

م ، 77ٙٔالعالم وانتهى المشروع سنة  ثة للماسونٌة بهدؾ السٌطرة علىالخطة الحدٌ
 .نسبة إلى الشٌطان الذي ٌقدسونه  (المحفل النورانً)الفترة  تلكووضع أول محفل فً 

 :ومبادئ الماسونٌة تقوم على التالً

 باهلل ورسله وكتبه وبكل الؽٌبٌات وٌعتبرون ذلك خزعببلت وخرافات الكفر. 

 وٌض األدٌانعلى تق العمل.  

 الوطنٌة فً الببلد  عمل على إسقاط الحكومات الشرعٌة وإلؽاء أنظمة الحكمال
  .المختلفة والسٌطرة علٌها

 كوسٌلة للسٌطرة إباحة الجنس واستعمال المرأة.  

 دابم عمل على تقسٌم ؼٌر الٌهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكلال.  

 تسلٌح هذه األطراؾ وتدبٌر حوادث لتشابكها. 

 البلد الواحد وإحٌاء روح األقلٌات الطابفٌة العنصرٌة سموم النـزاع داخل ثب. 

 نحبلل واإلرها  االوالفكرٌة والدٌنٌة ونشر الفوضى و تهدٌم المبادئ األخبلقٌة
  .واإللحاد

 بالمال والجنس مع الجمٌع وخاصة ذوي المناص  الحساسة  ستعمال الرشوةا
 .لضمهم لخدمة الماسونٌة

  إلحكام السٌطرة علٌه  شخص الذي ٌقع فً حبابلهم بالشباك من كل جان إحاطة ال
  .ٌره كما ٌرٌدون ولٌنفذ صاؼراً كل أوامرهمسٌوت
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 ٌلبً رؼبتهم فً االنضمام إلٌهم ٌشترطون علٌه التجرد من كل  الشخص الذي
  .وطنً وأن ٌجعل والءه خالصاً للماسونٌة رابط دٌنً أو أخبلقً أو

 له فضٌحة كبرى وقد ٌكون مصٌره  عارض فً شًء تدبر إذا تململ الشخص أو
  .القتل

 ٌعملون على التخلص منه بؤٌة  كل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة
  .وسٌلة ممكنة

 لضمان تنفٌذ أهدافهم التدمٌرٌة العمل على السٌطرة على رإساء الدول . 

 أعمالهم  االختصاصات لتكون السٌطرة على الشخصٌات البارزة فً مختلؾ
  .متكاملة

 واإلعبلم واستخدامها كسبلح فتاك  السٌطرة على أجهزة الدعاٌة والصحافة والنشر
  .شدٌد الفاعلٌة

 والدسابس الكاذبة حتى تصبح كؤنها حقابق لتحوٌل  بث األخبار المختلفة واألباطٌل
 .أمامهم عقول الجماهٌر وطمس الحقابق

 وإباحة  لرذٌلة وتوفٌر أسبابها لهمدعوة الشبا  والشابات إلى االنؽماس فً ا
 . وهٌن العبلقات الزوجٌة وتحطٌم الرباط األسريتاإلتصال بالمحارم و

 الدعوة إلى العقم االختٌاري وتحدٌد النسل لدى المسلمٌن. 

 الدولٌة بترإسها من قبل الماسونٌٌن السٌطرة على المنظمات. 

 ٌرتقون من مرتبة إلى  حقابق الماسونٌة ال تكشؾ ألتباعها إال بالتدرٌج حٌن
 .أخرى

  مهندس الكون األعظم"ٌردد الماسونٌون عبارة( "Great Architect Of 
The Universe ) أوGAOTU  ًوٌعنون بها إبلٌس الذي هو مهندس الكون ف

 .نظرهم، بٌنما ٌظن المبتدإون منهم أن العبارة تعنً الخالق
رم االنتسا  لعضوٌتها هً وقد صدرت ضد الماسونٌة العدٌد من الفتاوي التً تح

 لجنة االفتاء باألزهرفمثبل صدرت فتوى من . واألندٌة التابعة لها مثل الروتاري واللٌونز
 :نصها كالتالً

 
 ٌحرم على المسلمٌن أن ٌنتسبوا ألندٌة هذا شؤنها وواجب المسلم أال ٌكون إمعة ٌسٌر" 

 : هللا علٌه وسلم حٌث ٌقول وراء كل داع وناد بل واجبه أن ٌمتثل ألمر رسول هللا صلى
إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسؤت ولكن وطنوا : ال ٌكن أحدكم إمعة ٌقول  "

 " إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم أنفسكم
ٌكون ٌقظاً ال ٌغرر به ، وأن ٌكون للمسلمٌن أندٌتهم الخاصة بهم ،  وواجب المسلم أن

 .وغاٌاتها العلنٌة ، فلٌس فً اإلسالم ما نخشاه وال ما نخفٌه وهللا أعلم ولها مقاصدها
 

  الفتوى باألزهر لجنة ربٌس
 

 " عبد هللا المشد
 

 :فتوى كان نصها عن المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسالمًوصدرت 



 02 

 
عنها كتب  قد قام أعضاء المجمع بدراسة وافٌة عن هذه المنظمة الخطٌرة، وطالع ما" 

أقطابها من  ها فٌما كتبه ونشره أعضاإها، وبعضبقمن قدٌم وجدٌد، وما نشر من وثا
  .مإلفات، ومن مقاالت فً المجالت التً تنطق باسمها

 
للمجمع بصورة ال تقبل الرٌب من مجموع ما اطلع علٌه من كتابات ونصوص  قد تبٌنو
 : ٌلً ما
الزمان  تعلنه تارة ، بحسب ظروفأن الماسونٌة منظمة سرٌة تخفً تنظٌمها تارة و .1

 والمكان ، ولكن مبادبها الحقٌقٌة التً تقوم علٌها هً سرٌة فً جمٌع األحوال
محجوب علمها حتى على أعضابها إال خواص الخواص الذٌن ٌصلون بالتجارب 

  .مراتب علٌا فٌها العدٌدة إلى
س ظاهري على أسا أنها تبنً صلة أعضابها بعضهم ببعض فً جمٌع بقاع األرض .1

الداخلٌن فً  للتموٌه على المغفلٌن وهو اإلخاء واإلنسانً المزعوم بٌن جمٌع
 . تنظٌمها دون تمٌٌز بٌن مختلف العقابد والنحل والمذاهب

تجذب األشخاص إلٌها ممن ٌهمها ضمهم إلى تنظٌمها بطرٌق اإلغراء بالمنفعة  أنها .3
أخ ماسونً آخر ، فً  على أساس أن كل أخ ماسونً مجند فً عون كل الشخصٌة ،

، ٌعٌنه فً حاجاته وأهدافه ومشكالته ، وٌإٌده فً  أي بقعة من بقاع األرض
السٌاسً وٌعٌنه إذا وقع فً مؤزق من المآزق أٌا  األهداف إذا كان من ذوي الطموح

وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس . الباطل  كان على أساس معاونته فً الحق ال
  .اشتراكات مالٌة ذات بال جتماعٌة وتؤخذ منهممن مختلف المراكز اال

جدٌد تحت مراسم وأشكال  إن الدخول فٌه ٌقوم على أساس احتفال بانتساب عضو .4
التً تصدر إلٌه بطرٌق  رمزٌة إرهابٌة إلرهاب العضو إذا خالف تعلٌماتها واألوامر

  .التسلسل فً الرتبة
اداتهم الدٌنٌة وتستفٌد من أحراراً فً ممارسة عب أن األعضاء المغفلٌن ٌتركون .5

ٌصلحون لها وٌبقون فً مراتب دنٌا ، أما  توجٌههم وتكلٌفهم فً الحدود التً
مراتبهم تدرٌجٌاً فً ضوء التجارب  المالحدة أو المستعدون لإللحاد فترتقً

لخدمة مخططاتها ومبادبها  واإلمتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم
  .الخطٌرة

االنقالبات السٌاسٌة والعسكرٌة والتغٌٌرات  اف سٌاسٌة ولها فً معظمأنها ذات أهد .6
  .خفٌة الخطٌرة ضلع وأصابع ظاهرة أو

والعالمٌة  أنها فً أصلها وأساس تنظٌمها ٌهودٌة الجذور وٌهودٌة اإلدارة العلٌا .7
  .السرٌة وصهٌونٌة النشاط

بصورة عامة وتهدٌم  األدٌان جمٌعها لتهدٌمها نها فً أهدافها الحقٌقة السرٌة ضدأ .8
  .اإلسالم بصفة خاصة

على اختٌار المنتسبٌن إلٌها من ذوي المكانة المالٌة أو السٌاسٌة أو  ها تحرصأن .9
العلمٌة أو أٌة مكانة ٌمكن أن تستغل نفوذاً ألصحابها فً مجتمعاتهم ،  اإلجتماعٌة أو

كل الحرص انتساب من لٌس لهم مكانة ٌمكن استغاللها ، ولذلك تحرص  وال ٌهمها
 لرإساء وكبار موظفً الدولة ونحوهماو على ضم الملوك
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تموٌهاً وتحوٌالً لألنظار لكً تستطٌع ممارسة  أنها ذات فروع تؤخذ أسماء أخرى .11
السم الماسونٌة فً محٌط ما ، وتلك الفروع  نشاطاتها تحت األسماء إذا لقٌت مقاومة

إلى غٌر ذلك من . واللٌونز الروتاري  المستورة بؤسماء مختلفة من أبرزها منظمة
مع قواعد اإلسالم وتناقضه مناقضة  المبادئ والنشاطات الخبٌثة التً تتنافى كلٌاً 

  .كلٌة
 

الوثٌقة للماسونٌة بالٌهودٌة الصهٌونٌة  وقد تبٌن للمجمع بصورة واضحة العالقة
د نشاطات كثٌرة من المسإولٌن فً البال العالمٌة ، وبذلك استطاعت أن تسٌطر على

م وتحول بٌنهم وبٌن كثٌر من واجباته ،ة وغٌرها ، فً موضوع قضٌة فلسطٌنالعربٌ
  .والصهٌونٌة العالمٌة ، لمصلحة الٌهودفً هذه القضٌة المصٌرٌة العظمى

 
الماسونٌة وخطورتها  لذلك ولكثٌر من المعلومات األخرى التفصٌلٌة عن نشاط

اعتبار الماسونٌة  قرر المجمع الفقهًالعظمى وتلبٌساتها الخبٌثة وأهدافها الماكرة ٌ
إلٌها على علم  من أخطر المنظمات الهدامة على اإلسالم والمسلمٌن وأن من ٌنتسب

  .أهله بحقٌقتها وأهدافها فهو كافر باإلسالم مجانب
 
 

 ربٌس مجلس القضاء األعلى فً المملكة العربٌة -عبد هللا بن حمٌد  : الربٌس
  السعودٌة

 
  اإلسالمً األمٌن العام لرابطة العالم -محمد علً الحركان : نابب الربٌس 

 
 محمد محمود الصواف: األعضاء 

 
 "  الربٌس العام إلدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء -باز  عبد العزٌز بن عبد هللا بن

 83ٖٔنوفمبر  ٕٙوفً  83ٔٔفبراٌر  7ٔفً  انمرسوم الفاتٌكانكما صدر عن 
لمإمن الذي ٌنخرط فً المنظمات الماسونٌة هو فً حالة ا"وٌخلص المرسومان إلى أن 

 ".خطٌبة عظمى ولن ٌحصل على المشاركة الربانٌة
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 األقسام الربٌسٌة للماسونٌة
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 (:3-1الدرجات من ( )الرمزٌة)الماسونٌة الزرقاء 

تعرؾ الدرجات األولى من الماسونٌة وهً الدرجات من األولى إلى الثالثة باسم الماسوونٌة 
وٌطلوووووق علٌهووووا فوووووً أحٌووووان أخووووورى اسووووم الرمزٌوووووة ( Blue Freemasonry)رقوووواء الز
(Symbolic .) وتعوورؾ أموواكن اجتماعاتهووا باسووم المحفوول(Lodge .) ٌكووون وفووً هووذه المرحلووة

ولكون أهوم . إلوخ...المطلو  من المنتس  أن ٌمارس الفضابل المختلفة مثل الصوبر ونكوران الوذات 
ك حسو  موا ٌوذكرون ألن العاموة ال ٌودركون األهوداؾ النبٌلوة تلك الفضابل هوً السورٌة التاموة وذلو

 .للماسونٌة فلذا ال ٌمكن إطبلعهم على فحواها قبل أن ٌنتسبوا إلٌها
وهناك العدٌد من المحافل الكبرى التً تشرؾ على المحافول الزرقواء فوً كول بلود وأبرزهوا 

 .ًاثنان هما المحفل األعظم المتحد النجلترا والشرق األعظم الفرنس
 الهٌكوووول رواقوتمثوووول الوووودرجات الووووثبلث هٌكوووول سوووولٌمان، حٌووووث الدرجووووة األولووووى هووووً 

(Portico)والثانٌة هً الؽرفة الوسطى ، (Middle Chamber)والثالثوة هوً قودس األقوداس ، 
(Sancta Sanctorum.) 

أو ٌعطوول عموول  أو ٌوتكلم بحوودٌث جوانبً وخوبلل عموول المحفول الٌجوووز للمنتسو  أن ٌتحوودث
وهوو موا  -وال أن ٌتحدث حول نزاعات بوٌن الشوعو  والعواببلت واألدٌوان والسٌاسوة أستاذ المحفل 

التووً تنفووً صوولتها بالماسووونٌة والتووً توورفض أن ٌتحوودث أعضوواإها فووً  اتٌووذكرنا بمبووادئ المنظموو
 .مواضٌع السٌاسة أو الدٌن

وتوودعو المحافووول أعضوووابها إلوووى عووودم الخوووض فوووً ؼموووار السٌاسوووة وتوووذكر أن الماسوووونٌة 
وتبوٌن أن مون واجو  كول ماسوونً أال ٌتحودث بموا ٌسوا عون أحود . فقط فوً أوقوات السولمازدهرت 

إخوانه الماسونٌٌن، وال أن ٌسا إلٌه من وراء ظهره، وال أن ٌسب  له ضررا فً ماله أو عمله أو 
بل وعلى العكس من ذلك فإن علٌه أن ٌعمل على حماٌته من أي ضرر قد ٌلحق بوه، وأن . شخصه

ٌبه بموا ٌتوٌح لوه النجواة منوه إذا كوان هوذا ال ٌتعوارض موع مبوادئ الشورؾ والودٌن ٌحذره مما قد ٌص
 . واألخبلق

فول كوان مجرموا عتٌودا امحأحود ال أن ربوٌس الصوحفً ماٌكول شوورتوفً هذا السٌاق ٌوذكر 
ٌموارس  نوأن محفلوه ضوم عوددا مون ضوباط الشورطة الوذٌ (لٌنوً جٌبسوون)ٌودعً  وربٌس عصوابة

اق عملهم، وكان لهإالء الضباط الودور األساسوً فوً تبربوة ربوٌس ربٌس المحفل نشاطه ضمن نط
أن  والماسوونً السوابق جوون سواٌمونز  ، وٌوذكر الضوابطمحفلهم بعدما نفذت عصابته عملٌة سوطو

الماسونٌة فً برٌطانٌا بإمكانها تبربة المجرم وإدانة البرئ حٌث ٌكون الضوباط مون الماسوون وهوم 
على الشخص، وٌكون كات  المحكمة مونهم فٌعمول علوى ضومان  من ٌجمعون األدلة وٌلقون القبض

 . أو باإلدانةءة أن تدرج القضٌة لدى قاض ماسونً، وبهذا ٌكون الحكم مضمونا بالبرا
الماسونٌة بوؤن أحود قوادة الجوٌف الفرنسوً  ٖٖشاهٌن مكارٌوس الحابز على الدرجة وٌذكر 

ه الماسونٌة أنوه كوان قود ذهو  هوو وزمٌول إبان حكم نابلٌون بونابرت واسمه جٌرارد ذكر فً سٌرت
وبٌنمووا كانووا ٌتنوواوالن إلووى مدرٌوود حٌنمووا كانووت تحووت حكووم الفرنسووٌٌن  3ٓ٘ٔلووه فووً أول موواٌو عووام 

الطعووام فووً أحوود المطوواعم الفرنسووٌة، سوومعا جلبووة تبووٌن أنهووا نتٌجووة لقٌووام اإلسووبان بووالثورة ضوود حكووم 
أحود األزقوة وأردى أحودهما قتوٌبل، بٌنموا قوام  الفرنسٌٌن، فقام الضابطان وهربا فقابلهما إسوبانً فوً

جٌرارد الذي أٌقن بالهبلك بإظهار إشارة االستؽاثة الماسونٌة فوانبرى لوه رجول أخوذه إلوى إصوطبل 
وأحضر له مبلبس إسبانٌة ورافقه حتى أن وصل إلى مشارؾ المعسكر الفرنسوً، وأخبوره الرجول 

نوري سوتن، وطلو  إلٌوه أن ٌسواعد مون ٌقوع هوأن اسومه  -أي من جٌف العدو -بؤنه ضابط إنجلٌزي
 .وهذا المثال هو واحد من أمثلة كثٌرة ذكرها مكارٌوس. بٌن ٌدٌه من إخوانهم
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فوإن علٌوه ( المنتس  المتدر -الدرجة األولى)ٌحصل أي فرد على عضوٌة الماسونٌة لكً 
  إموا عون طرٌوق أن ٌتقدم بطل  إلى المحفل الماسونً المحلً القرٌ  منه، وٌكون تقدٌم هذا الطل

مثول زٌوارة  -شخص ماسونً ٌعرفوه، أو عون طرٌوق االتصوال مباشورة بالمحفول بؤٌوة وسوٌلة ٌراهوا
وقد ٌتصل طال  االنتسا  بالمحفل األعظوم لمنطقوة  -المحفل أو االتصال هاتفٌا أو مراسلة المحفل

ذلوك ٌتصول وبعود . ما فٌحٌل األخٌر طلبه إلى المحفل المحلً الذي ٌقع ذلك الشخص ضومن نطاقوه
به المحفل لحضوور مقابلوة شخصوٌة موع ربوٌس المحفول أو موع لجنوة ٌعٌنهوا ربوٌس المحفول بعود أن 

 .مشفوعا برسم مالًٌكون طال  االنتسا  قد قدم طلبا مكتوبا 
وبعود ذلوك ٌرفووع ربوٌس المحفوول أو اللجنوة تقرٌوورا إلوى المحفول فٌقوورأ فوً جلسووته بعود قووراءة 

جمووٌعهم علووى طلوو  العضوووٌة ٌقوووم المحفوول بإخطووار طالوو  فووإذا وافووق األعضوواء . طلوو  العضوووٌة
المنتسوو  )العضوووٌة بالحضووور فووً موعوود معووٌن لكووً تووتم طقوووس حصوووله علووى الدرجووة األولووى 

 (.المتدر 
 

 
 

 (:Entered Apprenticeالمنتسب المتدرب ) الدرجة األولى
 :ٌترنم األعضاء خبلل طقوس إدخال عضو جدٌد بالنشٌد التالً

 أنظروا كم هو سار وحسن"
 إلخوة مثلنا 

 من اآلخوة المقبولة
 أن ٌكونوا فً وحدة
 رأس هارونإنها مثل الزٌت على 

 ٌقطر إلى قدمٌه
 كالندى المتناثر على حرمون
 على التبلل المقدسة لصهٌون
 (المقصود به إبلٌس كما سنرى الحقا)هناك ر  النور والح  

 منحة أرسلت بالقوة
 لنثبت تلك المنحة

 فً الحٌاة على الدوام
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 ترتفع هناعلى مذبح الصداقة 
 أٌدٌنا لتتعاهد اآلن

 لو  مخلصةعلى أن نحٌا فً الح  بق
 "فً سبلم ووحدة

المحفل لطال  االنتسا  طبٌعة الدرجة التوً تقووم علوى الفضوٌلة المحضوة ثم ٌوضح ربٌس 
 .خبلقٌة والمدنٌة والدٌنٌةوانه لن ٌطل  منه ما ٌتعارض مع واجباته األ

ولى لتلوك الدرجوة فوً المبوزر األبوٌض المصونوع مون جلود وتتمثل العبلمة األ
 .راءة وهو أرفع ما ٌحصل علٌه الماسونًالحمل والذي ٌمثل الب

الكتوا  المقودس المسوتخدم وحٌنما ٌكون المحفل مفتوحا للدرجة األولى ٌكون 
موضوووعا علووى المووذبح ( إلووخ...اإلنجٌوول أو القوورآن أو التوووراة أو الفٌوودا)فووً المحفوول 

ة الموجود داخل قاعة المحفل وعلٌه الفرجار والزاوٌة القابموة وتكوون الزاوٌوة القابمو
فً تلك الحالة أعلى مون الفرجوار كموا فوً الرسوم، وٌتؽٌور ذلوك بتؽٌور الدرجوة التوً ٌكوون المحفول 

  .مفتوحا فٌها

 

 



 08 

 

 
 

 

الكوون هوو "تً ترفع المحفل وٌقول الماسوون الثبلثة الحكمة والقوة والجمال الاآلعمدة  تمثل 
إلن حكمتوه النهابٌوة، . معبد اإلله الذي نخدمه، الحكمة والقووة والجموال عنود عرشوه كؤركوان لعملوه

البود مون اإلشوارة هنوا إلوى أن " )فوً تماثول ونظوام لٌوة، وجمالوه ٌشوع مون خوبلل مخلوقاتوه كقوته و
ت المتحودة مثول المحافول العظموى تنفوً علوى الودوام المراجع الماسونٌة جمٌعا فً برٌطانٌا والوالٌا

كون الماسونٌة دٌنا على الرؼم من تؤكٌد قطبهم األعظم الجنرال األمرٌكً ألبرت باٌك على كونهوا 
 "(.اآلخبلق والعقٌدة"دٌنا فً كتابه 
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 .وٌمثل السلم النازل من السماء الذي رآه ٌعقو  فً حلمه اإلٌمان واألمل وفعل الخٌر 
 .وٌمثل الحجر الؽشٌم طال  االنتسا  قبل أن ٌدخل فً الماسونٌة 
 
 
 
 
  

 .مصقول طال  االنتسا  بعد أن تشكل وفقا لمبادئ المحفلوٌمثل الحجر ال
 

 
 
 
 
وهوً  ثم تتم تهنبة العضو بقبوله وسوط إخوانوه، بعود أن ٌوتعلم كلموة السور الخاصوة بالدرجوة 

فوً هوذه  Aوتنطق مقسمة إلى قسمٌن أو مقسمة إلى حروؾ مع االبتوداء بحورؾ   Boaz))بوعز 
، وذلووك بعوود أن ٌقسووم علووى قسووم الوودم األول بالدرجووة الخاصووة الحالووة كمووا ٌووتعلم طرٌقووة المصووافحة

(Jubela :) 
أن تجز عنقً عرضٌا، وأن ٌخرج لسانً، وأن ٌدفن جسدي فوً رموال البحور عنود مسوتواً " 

منخفض حٌث ٌنخفض المد وٌرتفع مرتٌن خبلل أربع وعشرٌن ساعة آلننوً كنوت سوببا فوً مووت 
 ".رجل طٌ  كؤستاذنا األعظم حٌرام أبٌؾ
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الزاوٌة : شعار الدرجة األولى

 الفرجار القابمة فوق

 
 
تتكووون إدارة  فمووثبل . نتؤموول قلووٌبل فووً المناصوو  الخاصووة بالمحفوول والشووكل التنظٌمووً لووهول 

األسووتاذ المقووودس : هووً أهمهووا ثبلثووة اصووبالمحفوول موون أحوود عشوور من
(Worshipful Master- W.M. ) وهو ربٌس المحفول الوذي ٌمثول

الوور  الخووالق الووذي خلووق الكووون موون عوودم فهووو الووذي ٌوودعو المحفوول 
ولكوون ألٌسووت الماسووونٌة تنفووً كونهووا ... ل الماسووونكمووا ٌقووو)لبلنعقوواد 
 Senior)والمنصوووو  الثووووانً هووووو األمووووٌن األعظووووم !!!(. دٌانووووة

Warden- S.W. ) وهو ٌمثول الشومس الؽاربوة أو الطبٌعوة المودمرة

أموووا المنصووو  الثالوووث فهوووو األموووٌن . لئللوووه فهوووو الوووذي ٌؽلوووق المحفووول
 وهووو ٌمثوول الشوومس عنوود( .Junior Warden- J.W)األصووؽر 

الظهٌرة أو التوازن بوٌن المووت والحٌواة فهوو الوذي ٌودعو إلوى العمول 
 .وإلى الراحة

وٌكووون المتقوودم لطلوو  العضوووٌة باحثووا عوون النووور، فهووو فووً  
والنوور كموا ٌعرفوه ألبورت . ظبلم قبول انضومامه لعضووٌة الماسوونٌة

الخاصووة  ٖٖالووذي وضووع نظووام الوودرجات الووـ( 38ٔٔ-3ٓ8ٔ)باٌووك 
للمحفل الجنوبً فً لذي كان الربٌس األعظم بالطقس االسكتلندي وا

ن والمحفل الشمالً فً واشنطن وهما المحفوبلن العظٌموا شارلستون
اللوذان ٌمنحووان الوودرجات العلٌووا موون الماسووونٌة وٌعوود الكوواهن األعلووى 

حٌووث كووان عضوووا شوورفٌا فووً كافووة للماسووونٌة العالمٌووة فووً زمانووه 
ماسووونٌة موون  درجووة ٖٓٔالمحافوول العظمووى العالمٌووة وحصوول علووى 

محافل العالم، وكان معروفا بعبادتوه للشوٌطان حٌوث كوان ٌظهور فوً 
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 ظلمات بعضها فوق بعض

ٌقوول . فوً رقبتوه( Baphomet)أخرٌات أٌامه وهو ٌعلق تمٌمة على شكل الشٌطان ذي القورون 
إبلووٌس ابوون ! إسووم ؼرٌوو  وؼووامض لكووً ٌموونح لووروح الظووبلم. إبلووٌس، حاموول النووور: "ألبوورت باٌووك

، وبإشووراقاته التووً التحتموول فإنووه ٌعمووً األحاسووٌس الواهنووة ضوووءالصووباح، إنووه هووو الووذي ٌحموول ال
إن "وٌمضوً لٌقوول  (.ٕٖٔص  Morals and Dogmaاألخوبلق والعقٌودة " )والنفوس األنانٌة

  ".كل محفل ماسونً هو معبد للدٌن، وتعالٌمه هً تعلٌمات الدٌن

 

 
 
 

 

الدرجة األولى وطلب 
 النور من الظلمات

 

إعداد طالب االنتساب 
 لشرف االنتساب
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  رسم تخطٌطً لمحفل ماسونً
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ا بناء على ما توافر لها من معلومات من الماسون لٌمشهدا تمثٌ وقد أعدت قناة الجزٌرة
العر  حول طقوس إدخال عضو إلى درجة المنتس  المتدر  وقد عرضتها القناة فً حلقة من 

 :، وكانت كالتال888ًٔسبتمبر  ٕبرنامج سري للؽاٌة فً 

ام مرشٌح فقٌر، ال ٌزاُل ٌعٌف فً الظلمات وٌرٌُد أن: الحاج  ٌرى النور، وهو مرشح  السٌد بسَّ
 .عن طرٌق السٌد ٌوسؾ سالم

 هل تشهد أٌها الحاج  بؤنه تم إعداده جٌداً؟ : الربٌس األعظم

 .أشهد أٌها الربٌس األعظم: الحاج 

 .فلتدعه إذن إلى الدخول: الربٌس األعظم

 هل تشعر بشًء؟ : الحاج 

 .نعم أشعر: بسام

 .لى ركبتٌك فٌما تتنزل بركات السماء على جلستناأٌها الطال  أسؤلك أن تركع ع: الربٌس األعظم

ٌٌّها اإلله القادر على كل شًء، القاهر فوق عباده، أْنِعم علٌنا بعناٌتك، وتجلَّ على هذه الحضرة،  أ
الدخول فً عشٌرة البنابٌن األحرار، إلى صرؾ حٌاته فً طاعتك،  -هذا الطال -ووفق عبدك 

اً  ٌّ  .ٌنآم..لٌكون لنا أخاً مخلصاً حقٌق

ٌٌّها الطال  بسام، إذا وقعت فً مصٌبة أو بلٌت بخطر، فإلى من تلجؤ؟   أ

 .إلى هللا: بسام

ٌٌّها الطال ، فإنه ال ٌخشى المهالك َمْن ٌعتمد على هللا: الربٌس األعظم  .انهض أ

ة باعٌث  أُتقرُّ إقراراً صادراً عن شرؾ نفس بؤنك لست مؽروراً، وال طامعاً فً أمر، وأنه لٌس ثمَّ
 .من هذه األؼراض على طلبك االنضمام إلى عشٌرة البنابٌن األحرار

 .نعم أقرُّ : بسام

وهل تتعهد تعهداً ناشباً عن شرؾ نفس بؤنك تستمر بعد انضمامك إلى هذه : الربٌس األعظم
 العشٌرة فً القٌام بالعوابد الماسونٌة القدٌمة، والحضور إلى االجتماعات، ومشاركة اإلخوان؟ 

 . أتعهد نعم: بسام

ًَّ أن أنبهك إلى أن الماسونً الحر ٌربؤ بنفسه عن الدخول : الربٌس األعظم أٌها الطال ، ٌج  عل
فً مناقشة تٌارات الدٌن، أو موضوعات السٌاسة، فهل أنت إذن راؼٌ  باختٌارك ومحض إرادتك 

 العشٌرة وتصونها؟  فً التعهد تعهداً وثٌقاً مبنٌاً على المبادئ المتقدم ذكرها بؤن تحفظ أسرار هذه
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 . نعم أتعهد: بسام

إذن فلتركع على ركبتك الٌسرى، قدمك الٌمنى تشكل مربعاً، أعطنً ٌدك الٌمنى، : الربٌس األعظم
 .فٌما تمسُك ٌدك الٌسرى بهذا الفرجار، وتوجه سنانه نحو ثدٌك األٌسر العاري

 .ٌار  كن ُمعٌنً: ردد ورابً

 .ٌار  كن ُمعٌنً: بسام

 .وامنحنً الثبات على هذا القسم العظٌم: ظمالربٌس األع

 .وامنحنً الثبات على هذا القسم العظٌم: بسام

 .الذي صدر منً: الربٌس األعظم

 .الذي صدر منً: بسام

 .فً درجة المبتدي: الربٌس األعظم

 . فً درجة المبتدي: بسام

 .بحضرة البنابٌن األحرار: الربٌس األعظم

 .بحضرة البنابٌن األحرار: بسام

 .آمٌن: الربٌس األعظم

 .آمٌن: بسام

ٌٌّها المستنٌر أنت اآلن على وشك اإلطبلع : الربٌس األعظم فلتقم اآلن بتقبٌل الكتا  المقدس، أ
على أسرار الدرجة األولى للبنابٌن األحرار، ولكن فلٌساعدك الر ، إذا حاولت الهر  فإن عقابك 

إلى هذا المحفل الماسونً ٌصطك هذا الخنجر سٌكون، إما بالطعن أو بالشنق، اآلن وأنت تنضم 
بثدٌك األٌسر العاري، فإذا حاولت القفز إلى األمام تكون أنت قاتل نفسك بنفسك وإذا حاولت 

نفسك، ببل حول رقبتك من الوراء فتكون أنت قاتل نفسك حالتراجع فً ٌوم من األٌام ٌنشد هذا ال
كما هو معروؾ من تارٌخ -لتقلٌدٌة التً تقع علٌك فإذا لم ٌكن هذا أو ذاك فإن العقوبة البدنٌة ا

هً قطع رقبتك من جذورها، إذا أفشٌت سراً من أسرار البنابٌن األحرار، فإذا كنت ال  -الماسونٌة
تزال ؼٌر متؤكد من قدرتك على حفظ أسرار الماسونٌة فهذه فرصتك للتراجع وإال فلٌساعدك 

 .الر 
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 (:Fellow Craftزمٌل الحرفة )لثانٌة الدرجة ا
فً هذه الدرجة ٌتعلم الماسونً إخضواع أهوابوه، والعمول بصودق، والتحودث بوالكلم الطٌو ،  

وهوذه الدرجوة هوً التوً ٌقووم فٌهوا الماسوونً بوالتعلم مون  .، وفعول الخٌور(لماذا ؟؟؟)والعمل بسرٌة 
 .زمبلبه فً شتى المعارؾ

والكرة اآلرضٌة، واألعمودة  ول والزاوٌة القابمة والفادنالشاق: وأهم رموز هذه الدرجة هً 
وفقوا للمبوادئ للعمول وهً ترمز  (التوسكانً، والدوري، واألٌونً، والكورنثً، والمرك )الخمسة 
 .والعلم والحماٌة والزمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٌووووتم  
الترحٌووووووووووو  
بالعضو فٌهوا 
بعوووووووووووووووود أن 
ٌطلوووو  منووووه 
أن ٌعمووووووووووول 
علوووى الووودفاع 

وٌووتم تلقٌنووه كلمووة السوور ونظووام المصووافحة . لكونووه أصووبح زمٌوول الحرفووةعوون مبووادئ الماسووونٌة 
والتقوول عقووبتً عوون أن ٌشووق :"  Jubeloوذلوك بعوود أن ٌقسوم علووى قسوم الوودم الخاصوٌن بالدرجووة

 ".صدري األٌسر وٌنتزع قلبً وٌعطى كفرٌسة لوحوف الحقل وطٌور الجو
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اوٌوة القابموة، وتكوون موضووعة وفً هذه الدرجة تكون الناحٌة الٌمنى من الفرجار فوق الز 
بهذه الكٌفٌة عند المذبح حتى ٌعرؾ األعضواء أنوه ال ٌوجود أعضواء مون درجوة المنتسو  المتودر  
فً المحفل وكذلك حتى ال ٌتكلم أعضاء درجة األستاذ الماسوونً فوً شوبون درجوتهم بٌنموا المحفول 

 .فٌه أعضاء من الدرجة األقل وهً زمٌل الحرفة

 
 واألعمدة الخمسة والعلوم السبعةالثالثة  ألدواتا
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الناحٌة الٌمنى من : شعار الدرجة الثانٌة

 الفرجار فوق الزاوٌة القابمة

 هً سلم للدرجة األعلى الثانٌة الدرجة
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 (:M.M. -asonMaster Mاألستاذ الماسونً )الدرجة الثالثة 
تعد هذه الدرجة أعلى الدرجات العامة للماسونٌة وتذكر المصادر الماسونٌة أنه رؼم وجود  

درجات أعلى فً الطقس االسوكتلندي وطقوس ٌوورك فوإن هوذه الدرجوة هوً أرفوع موا ٌحصول علٌوه 
ن فً وهذا تدلٌس فكٌؾ ٌكون م. الماسونً فهو قد أصبح أخا حقٌقٌا وانتقل من الظلمات إلى النور

وفووً هووذه . الدرجووة الثالثووة أرفووع مقامووا مموون هووو فووً الدرجووة الثالثووة والثبلثووٌن الشوورفٌة أو العاملووة
الدرجة تتم طقوس تكرٌس العضو أستاذا ماسونٌا بشكل ٌمثل موته وإعادة بعثه فً طقوس درامٌوة 

والووً  ثووانًمستشووار الملووك هٌوورود أجرٌبووا ال( حٌوورام أبٌووود)تسووتلهم موووت واضووع فكوورة الماسووونٌة 
فلسطٌن البهودي من قبل الرومان، وتدعً المحافل الماسونٌة أن تلك الطقوس تستلهم حادثة مووت 

، وذلك تدلٌسوا مهندس هٌكل سلٌمان والذي قتل ؼدرا بعد رفضه إفشاء أسرار البناء( حٌرام أبٌؾ)
ٌكونوووا علووى اسووتعداد علووى أعضووابها الووذٌن لوون ٌتعوودوا الدرجووة الثالثووة مووا لووم 

ا ٌطلووو  مووونهم حتوووً ٌترفعووووا فوووً درجوووات الماسوووونٌة وكوووذلك فوووً لتلبٌوووة مووو
 .المناص  العامة

وهذه الدرجة هوً الجامعوة لموا سوبقها مون درجوات ومنهوا ٌوتم اختٌوار  
 .الذٌن ٌتم ترفٌعهم لدرجات أعلى قادة الماسونٌة

األداة لوضوع  وتمثول Trowel الماال وتتمثل رموز تلوك الدرجوة فوً  
ذة الماسووونٌٌن كمووا كووان البنوواإون ٌسووتخدمونها فووً الحوو  األخوووي بووٌن األسووات
  .وضع اإلسمنت بٌن األحجار

وتمثوول مراحوول حٌوواة اإلنسووان موون  الاادرجات الااثالث 
 .وشبا  وشٌخوخةصبا 

التً ٌوتم تقودٌمها إلوى  وٌمثول نقواء القلو  كموا ٌمثول األضوحٌة  إناء البخور 
  .اآللهة
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القاوانٌن كتااب . خرٌنوتمثل العمل الدإو  ومساعدة اآل خلٌة النحل 
وٌمثوول السوورٌة والتووزام الصوومت وخاصووة عنوود  الااذي ٌحمٌااه سااٌف الحااارس
وٌمثول العدالوة  السٌف الاذي ٌشاٌر إلاى القلابو. التعامل مع أعداء الماسونٌة

أو ربموا تمثول القضواء علوى )التً ستطال الناس مهما حاولوا إخفواء الحقٌقوة 
  (.ن الماسونٌةاألعضاء الذٌن ٌفشون األسرار أو من ٌعادو

وتمثول العوٌن التوً توؤتمر النجووم والشومس  االتً ترى كل شاٌالعٌن  
وهً )طلع على القلو  فتجزي كبل حس  عمله والقمر والمذنبات بؤمرها وتّ 

  (.الماسونٌة بؤمره الذي تؤتمر تمثل عٌن إبلٌس

 

إٌزٌس وهً تبكً على أوزورٌوس فوً بٌبٌلووس  العذراء والشٌخ والعمود المنكسروتمثل "
بقاٌووواه بٌنموووا ٌصووو   علوووى العموووود المنكسووور الوووذي ٌحتووووي عنوووووود 

حووورس إلووه الوقووت 
" اآللهة على رأسها عطوور 

 -األخبلق والعقٌودة)
وتقوووووووووووووول . (78ٖ ص 

بتروفنووا ببلفاتسووكً  هٌلٌنووا 
الحاصووووووولة علوووووووى 

فووووووً  ٕٖالدرجووووووة 
المووووذه  السووووري ) كتابها 

Secret The 
Doctrine" ) إن

الموذه  " )الشٌطان هو ر  كوكبنا هذا وهو الر  الوحٌد
س فووؤوزورٌس وتقصوود بووه أوزورٌوو(. ٖٖ٘،ٕ٘٘،ٕ٘ٗ،ٕٕٓ،ٕٙٔ،ٕ٘ٔص  -ٙمجلوود   -السووري

  .وإبلٌس هما مسمٌان لشخص واحد
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ومثلااث . وهمووا رمووز األموول المرساااة وفلااك نااوح: وهنوواك العدٌوود موون الرموووز األخوورى مثوول 
 .التابوتو المحراثوالساعة الرملٌة الذي ٌرمز للعلوم، و فٌثاغورس

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وٌموووووووووووووور 
زمٌووووووووووووول 
الحرفووووووووووة 

بطقوووس البعوووث بعووود المووووت حتوووى 
الماسوووونً ٌرقوووى لدرجوووة األسوووتاذ 
وربطه بحبل واقتٌاده معصو  العٌنٌن ووضعه فً تابوت فً ؼرفوة مظلموة وفٌه تتم تعرٌة جسده 

ثووم ٌقتوواد بعوودها إلووى حٌووث بوواقً . وهووو طقووس ٌمثوول إعووادة والدتووه فووً النووور بعوود موتووه فووً الظووبلم
األعضاء فٌوتم وضوع السوٌوؾ علوى رقبتوه ونحوو صودره وٌخبور بوؤن هوذه السوٌوؾ سوتحمٌه حٌنموا 

 . jubelumوٌقسم على قسم الدم . اج الحماٌة وستقضً علٌه إن أفشى أسرار المحفلٌحت
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المصووووافحة لدرجووووة المنتسوووو  
 .المتدر 

 
عبلموووووووة التعوووووووارؾ لدرجوووووووة 

 .المنتس  المتدر 

 
عبلموووووووة االسوووووووتؽاثة لدرجوووووووة 

 .المنتس  المتدر 

 
المصوووووافحة السووووورٌة لدرجوووووة 

تسووتخدم خووارج )زمٌوول الحرفووة 
 .(المحفل
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افحة الحقٌقٌوووووة لدرجوووووة المصووووو
تسووتخدم داخوول )زمبوول الحرفووة 

 .(المحفل

 
عبلمووة التعووارؾ لدرجووة زمٌوول 

 .الحرفة

 
عبلمة االسوتؽاثة لدرجوة زمٌول 

 .الحرفة

 
المصوووووافحة السووووورٌة لدرجوووووة 

 .األستاذ الماسونً

 
المصوووووافحة الحقٌقٌوووووة لدرجوووووة 

قبضووووووة )األسووووووتاذ الماسووووووونً 
 (.األسد

 



 35 

تاذ عبلمة التعارؾ لدرجة األسو
 .الماسونً

 
عبلموووووووة االسوووووووتؽاثة لدرجوووووووة 

 .األستاذ الماسونً

 
العناق الخماسً لدرجة األستاذ 

 .الماسونً

 

 

 

 

 

 إٌزٌس وأوزورٌس وحورس
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 تمثال جورج واشنطن على شكل الشٌطان ذو القرون
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شعار الدرجة الثالثة الفرجار فوق 

 ةالزاوٌة القابم

 :كلمة سر الدرجة الثالثة

 Tobal caneتوبالكاٌن 

خوة فً هللا أهناك 
وهناك أخوة فً 

فلننظر ... الشٌطان
لمصافحة األساتذة 

 الماسون
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الشعار الذي ٌرتدٌه 
ستاذ الماسونً فً األ

الوشاح هو نفسه 
الموجود على الدبابات 
والطابرات الخاصة 
بالناتو والوالٌات 

لعل السبب . المتحدة
ضح اآلن حول وا

أسباب الحرب العالمٌة 

 ضد اإلسالم
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 (:بفرعٌها 33والدرجة  31-4الدرجات )الطقس االسكتلندي 
 Ancient and)ندي القدٌم والمقبول ٌعرؾ هذا الفرع من الماسونٌة بالطقس االسكتل 

Accepted Scottish Rite ) وتعرؾ محافله باسم الوادي((Valley  وهً تعلوا سلطة
درجة تبدأ بالرابعة وحتى الثانٌة والثبلثٌن  8ٕالمحافل الزرقاء وٌتكون نظام الدرجات فٌه من 

والبد للمتقدم للدخول فً . وهناك درجة شرفٌة هً الثالثة والثبلثٌن بفرعٌها الشرفً والعامل
والطقس (. الدرجة الثالثة)ستاذ الماسونً الطقس االسكتلندي من أن ٌكون حاصبل على درجة األ

هو أحد الفرعٌن الربٌسٌٌن للدرجات العلٌا من الماسونٌة وأقدمهما والفرع اآلخر هو االسكتلندي 
 .شؤ وسوؾ نعرض له الحقاطقس ٌورك والذي ٌنتشر بصورة كبٌرة فً الوالٌات المتحدة حٌث ن

ترجع أصول الطقس االسكتلندي إلى أوروبا حٌث انحدر مما كان ٌعرؾ بنظام السر  
وقد انتقلت محافل . الماسونً 7ٕٙٔدرجة كما حددها دستور  ٕ٘الملكً والذي كان ٌتكون من 

سٌة فً نظام السر الملكً من بوردو بفرنسا إلى جزر الهند الؽربٌة والتً كانت مستعمرات فرن
ذلك الوقت ومنها إلى المناطق الفرنسٌة بالوالٌات المتحدة حٌث تم تؤسٌس أول محفل لها بنٌو 

فً ، ثم بفٌبلدلفٌا 7ٙ7ٔثم أنشؤ محفل آخر بؤلبانً فً والٌة نٌوٌورك فً  7ٖٙٔأورلٌانز فً 
 .73ٖٔ، وتبله محفل بشارلستون بوالٌة كارولٌنا الجنوبٌة فً 73ٕٔ-73ٔٔ

حٌنما قررت الدساتٌر الماسونٌة  73ٙٔر األعظم لنظام السر الملكً فً عام وكان التطوٌ 
درجة ٌقوم باإلشراؾ علٌها مجلس أعظم  ٖٖالعظمً فً ذلك العام زٌادة درجات النظام إلى 
وتم افتتاح أول مجلس أعظم فً العالم كما حددته . للدرجة الثالثة والثبلثٌن واألخٌرة فً كل بلد

بواسطة جون  فً شارلستون بوالٌة كارولٌنا الجنوبٌة 3ٓٔٔماٌو  ٌٖٔة فً الدساتٌر الماسون
 .العظمى فً العالم جالساألعظم انبثقت كافة الم جلسومن هذا الم. مٌتشل وفرٌدرٌك دالشو

فً اتفاقٌة بٌن المجلس  3ٓٗٔوقد ظهر اسم الطقس االسكتلندي للمرة األولى فً عام  
م استخدام االسم على نطاق واسع خبلل رباسة تم ث. لفرنسًاألعظم الفرنسً والشرق األعظم ا

 .3٘8ٔعظم بشارلستون فً ألبرت باٌك للمجلس األ
 ٖٖوقد عمل المجلس األعظم فً شارلستون على إرسال أحد أعضابه من الدرجة الـ 

 لكً ٌإسس السٌادة الشمالٌة للوالٌات المتحدة اآلمرٌكٌة أو 3ٖٔٔالعاملة إلى نٌوٌورك فً عام 
حق اإلشراؾ على الدرجات العلٌا  3ٙ7ٔما ٌعرؾ بالمجلس الشمالً األعظم ومنحه فً عام 

أوهاٌو وشرق نهر المسٌسٌبً، بٌنما احتفظ  نهر والٌة تقع شمال ٘ٔللطقس االسكتلندي فً 
بشارلستون بالسٌادة على كل الوالٌات والمناطق األخرى بما فٌها خارج المجلس األعظم الجنوبً 

 .المتحدة الوالٌات
وٌعترؾ المجلس األعظم الجنوبً بؤربعٌن مجلسا أعظما عالمٌا وأربعة محافل عظمى  

و  7ٕٙٔوكل من هذه المجالس والمحافل ٌتبع دستوري . وطنٌة تمارس الطقس االسكتلندي
أعضاء عاملٌن  8، ولكن مع اختبلفات بسٌطة فً التنظٌم، فقد ٌتكون المجلس اآلعظم من 73ٙٔ
 .وا عامبلعض ٖٖأو من 

 Mother)وٌقع المجلس اآلعظم العالمً أو ما ٌعرؾ بالمجلس األعظم األم للعالم  
Supreme Council of The World )ًفً واشنطن فً العنوان التال: 

 ، الشمال الؽربً، واشنطنٙٔ، شارع 7ٖٖٔ
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صٍٝ هللا    أْ سعٛي هللا  " -11413 -ِغٕذ أؽّذ -ٔشٜ األفبػٟ رض٠ٓ عبٔجٟ اٌؼشػ -ػشػ اٌّؾفً األَ ٌٍؼبٌُ ثٛاؽٕطٓ

 ران   ٚعٍُ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ   سٜ ػشؽب ػٍٝ اٌجؾش ؽٌٛٗ اٌؾ١بد فمبي سعٛي هللا أ   رشٜ لبي    ِب    الثٓ صبئذ    لبي    ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 ."ئث١ٍظ  ػشػ
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 50 

 
 

 (:14-4 الدرجات)محفل الكمال 
درجة تبدأ بالرابعة وهً  ٔٔتنقسم درجات هذا الفرع األول من الطقس االسكتلندي إلى و 

 :كالتالً
 (:Secret Master األستاذ السري) 4الدرجة  .1

والعٌن التً  Gومبزرها ٌكون أسود وأبٌض وفٌه حرؾ . وترمز إلى الواج  والدراسة
روس تلك الدرجة تحث ود. عند نهاٌته Zورمزها المفتاح الذي فٌه حرؾ . ترى كل شا

 .على السرٌة والطاعة واإلخبلص

 

 (:Perfect Masterاألستاذ الكامل ) 5الدرجة  .1

مكع  وحرؾ ٌود ومبزرها أبٌض وأخضر به حجر . وترمز إلى األمانة والصدق
ودروسها تحث . درجة ٓٙورمزها الفرجار المفتوح على جزء من دابرة مقداره . العبري

  .على الصدق واإلخبلص

 

 (:ate SecretaryIntimأمٌن السر الخاص ) 6الدرجة  .3



 52 

فٌصبح الماسونً صانع . وفً هذه الدرجة ٌتعلم الماسونً الواج  وفعل الخٌر والتسامح
ومبزرها أبٌض . (وهو اسم مإتمرات السبلم الشرق أوسطٌة( )Peace Maker)سبلم 

وأحمر به حرفً ٌود وهٌه العبرٌٌن ومثلث صؽٌر ٌحتوي الحروؾ العبرٌة باء ونون 
 .ورمزها مثلث ذهبً به نفس الحروؾ السابقة.   الساعة من فوقوشٌن فً اتجاه عقار

 

 (:Provost and Judgeعمدة وقاض ) 7الدرجة  .4

ض ذو حافة حمراء به مفتاح نهاٌته ومبزرها أبٌ. وتعلم الماسونً الصبر والحكم بعدل
 .ورمزها مفتاح ذهبً. خماسٌة

 

 

 (:Intendant of the Buildingمشرف البناء ) 8الدرجة  .5

زرها أبٌض به أحمر وأخضر ومٌزان ونجمة خماسٌة ومب. وٌتعلم الماسونً فٌها الكمال
وألؾ ( ٌاكٌن)وٌاء ( بن خورٌم)ومثلث به حروؾ عبرٌة ترمز ألسماء عبرٌة هً باء 

 .ورمزها مثلث ذهبً به نفس الحروؾ(. آشر)
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 Elu of The Nine orإٌلو التسعة أو فارس التسعة المنتخب ) 9الدرجة  .6
Elected Knight of The Nine:) 

ومبزرها أبٌض مخطط باألسود وبه بقع . وفً هذه الدرجة ٌتعلم الماسونً الحقٌقة والكرم
ورمزها خنجر ذو . دماء وذراع تمسك بخنجر ورأس مقطوعة محمولة من شعرها

 .بض ذهبً ونصل فضًمق

 

 Elu of Theإٌلو الخمسة عشر أو شهٌر الخمسة عشر المنتخب )11الدرجة  .7
Fifteen or Illustrious Elect of The Fifteen:) 

ماسونً التسامح مع اآلخرٌن فلكل الحق فً أن تكون له آراإه السٌاسة وفٌها ٌتعلم ال
وبه بوابة ذات ثبلثة عقود على كل منها رأس  ومبزرها أبٌض بطرؾ أسود. والروحٌة

 .ورمزها خنجر كما فً سابقتها. فوق خازوق
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 Elu ofإٌلو اإلثنى عشر أو الفارس المنتخب السامً لإلثنى عشر )11الدرجة  .8
The Twelve or Sublime Knight Elect of The Twelve:) 

ومبزرها أبٌض . وٌتعلم فٌها الماسونً التعاطؾ مع إخوانه الماسون وإخوانه فً اإلنسانٌة
ورمزها خنجر معلق فً حزام أسود علٌه جملة . طه قل  مشتعلٌتوس ذو خطوط سوداء

"Vincere aut Mori " ًأي أقسم أن أموت على أن أخون مبدأ الناس أو أن ٌؽلبن
 .خوفً أو خطؤي

 

 :(Master Architectالمعماري األستاذ ) 11درجة ال .9

ومبزرها أبٌض ذو خط أزرق . وٌتعلم الماسونً فٌها اإلٌمان باألخبلق والفضابل والر 
ورمزها . وذهبً ٌمثل المحافل الزرقاء بها منقلة ومٌزان وأداة رسم الزواٌا وفرجارات

 .نواع األعمدة الخمسةمثلث ذهبً به حرؾ األلؾ العبري على الواجهة وعلى الظهر أ



 55 

 

 Royal Archعقد سلٌمان الملكً أو فارس العقد التاسع ) 13الدرجة  .11
Solomon or Knight of The Ninth Arch:) 

ومبزرها أرجوانً ذو إطار أبٌض ٌتوسطه . حرٌة القل  والعقلوٌتعلم فٌها الماسونً 
ورمزها مثلث ذهبً به نفس المثلث ومشهد ٌمثل رجلٌن ٌنزالن ثالثا . المثلث اإلنوخً

 .إلى قبو اكتشؾ حدٌثا تحت األرض

 

 

 Perfect Eluإٌلو الكامل أو الماسونً األعظم المنتخب الكامل والسامً ) 14الدرجة  .11
or Grand Elect, Perfect and Sublime Mason:) 

ومبزرها من الحرٌر األبٌض ذو إطار ذهبً . وٌتعلم فٌها الماسونً النظر إلى داخله
ه تاج ونجمة ذات تسع حواؾ على الوجه بٌنما ورمزها فرجار مفتوح ٌعلو. ٌتوسطه مثلث

: على الظهر توجد نجمة خماسٌة متؤلقة والفرجار مفتوح على جزء من دابرة مكتو  علٌه
ٖ-٘-7-8. 
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 (:18-15الدرجات )فرع الصلٌب الوردي 
 ,Knight of The Eastفارس الشرق أو فارس السٌف أو فارس النسر )15الدرجة  .11

of The Sword, or of The Eagle:) 
ا فوق سٌفٌن و حواؾ خضراء به رأس تقطر دمومبزر هذه الدرجة من المخمل القرمزي ذ

ورمزها ثبلث . متقاطعٌن بٌنما إلى أعلى الٌسار ٌوجد مثلث ٌحوي ثبلث مثلثات متداخلة
  .مثلثات داخل بعضها تحتوي على سٌفٌن متقاطعٌن

 
 (:Prince of Jerusalemأمٌر أورشلٌم ) 16الدرجة  .13

ومبزرها قرمزي ذو . وتعلم هذه الدرجة الماسونً البطولة والتضحٌة بالنفس واألخوة
. لتا بها حروؾ ٌود الثبلثة ومٌزان وٌد العدالةحواؾ ذهبٌة وبه زاوٌة فابمة ودرع ود

ٌة اآلخرى بها سٌؾ تحٌط به خمسة نجوم وإلى الٌسار ورمزها ٌد تمسك المٌزان والناح
 .حرؾ الدال العبري وإلى الٌمٌن حرؾ الزاي العبري

 
 (:t and WestKnight of Easفارس الشرق والغرب ) 17الدرجة  .14

وبه لون قرمزي وذهبً ٌحتوي على سٌفٌن متقاطعٌن على  ومبزرها من الساتان األصفر
 .مٌزان داخل مسبع فضً ومسبع ذهبً به حمل فوق كتا  األختام السبعة
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 (:Knight Rose Croixفارس الصلٌب الوردي ) 18الدرجة  .15

ومبزرها من الساتان األبٌض أو الجلد ذو إطار أحمر وبه جمجمة وعظمتٌن متقاطعتٌن 
ورمزها فرجار ذهبً مفتوح على ربع دابرة . وصلٌ  أحمر وثبلث وردات حمراء
ره إلطعام فراخه السبعة وفً وتحتهما نورس مزق صد وصلٌ  ووردة بٌن طرفً الفرجار

 ..I.N.R.Iالخلؾ نسر ذهبً ممدود الجناحٌن وتحت قدمٌه حروؾ 
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 (:31-19الدرجات ( )أو المجلس المقدس)مجلس القادوش 

 (:Grand Pontiffالحبر األعظم ) 19الدرجة  .16
 والٌوجد مبزر لهذه الدرجة

 
 (:Master of The Symbolic Lodgeأستاذ المحفل الرمزي ) 11الدرجة  .17

ومبزرها أصفر ذو إطار أزرق . وهذه الدرجة تعلم الماسونً الحرٌة واإلخاء والمساواة
. البلتٌنٌتٌن على شكل صلٌ " FIAT LUX"ٌحوي مثلثات داخل بعضها وبها كلمتً 

إبلٌس ابن الصباح كما ذكر )لى الضوء الرابع العظٌم الذي ٌذكر باإلله وٌرمز شكل المثلث إ
 (.باٌك من قبل
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 (:Prussian Knightالفارس البروسً ) 11الدرجة  .18

ي على ٌد تمسك سٌفا ورمز مجنح ٌمسك مفتاحا بالٌسرى وٌضع ومبزرها أصفر ٌحتو
 FIAT JUSTITIA RUAT"الٌمنى فوق شفتٌه وحول السٌؾ توجد عبارة 

COELUM." 

 
 Knight Royal Axe, Prince of الملكً أمٌر لبنان فارس الفؤس) 11الدرجة  .19

Libanus:) 
ومبزرها أبٌض ذو إطار أرجوانً به حٌة ثبلثٌة الرإوس ومنضدة علٌها أدوات 

ورمزها فؤس ذهبٌة بها الحروؾ األولى لنوح وسلٌمان ولبنان وصٌدا . ورسومات
 .ى بها أسماء أخرىوأدونٌرام وقورف ودارٌوس وزروبابل ونحمٌا وعزرا والناحٌة األخر

 
 (:Chief of Tabernacle خٌمة الهٌكلزعٌم ) 13الدرجة  .11

ٌض ومبزرها أب. وتعلم الماسونً أال ٌنسى واجبه نحو الر  واألسرة والوطن ونحو نفسه
عن اآلطراؾ وهً ألوان خٌمة الهٌكل وتمثل األرض  أرجوانًذو خطوط حمراء وزرقاء و

والهواء والسماء وعلً المبزر الشمعدان السباعً الذهبً الذي ٌمثل الكواك  السبعة 
 .ورمزها جرة فضٌة تحملها ٌد مفتوحة. والفضابل السبعة

 
 (: TabernaclePrince of Theأمٌر خٌمة الهٌكل ) 14الدرجة  .11

ومبزرها أبٌض من جلد الحمل وبه ألوان قرمزٌة وخضراء وزرقاء علٌها شجرة آس 
 .بنفسجً ورمزها حرؾ األلؾ العبري معلقا من شرٌط. بنفسجٌة وخٌمة عربٌة من الذه 
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 (:Knight of The Brazen Serpentفارس األفعى النحاسٌة ) 15الدرجة  .11

 ومبزرها أبٌض بخط أسود ونجوم ذهبٌة على الوجه األبٌض ونجوم فضٌة على الوجه
وعلٌه حٌة  Tورمزها صلٌ  على شكل حرؾ . ورسم ألفعى تحٌط بعقر  األسود

 .وكذلك األفعى النحاسٌة. من عانً أو جرح: ومكتو  علٌه بالعبرٌة

 
 (:Prince of Mercyالرحمة  أمٌر) 16الدرجة  .13

القوة، : رمزي ذي حدود بٌضاء وبه مثلث أخضر به الحروؾ األولى لكلماتقومبزرها 
ورمزها مثلث ذهبً به قل  ذهبً ٌتدلى من شرٌط . وكذلك قل  ذهبً. الحكمة، التناؼم

 .أرجوانً

 
 (:Knight Commander of The Templeقابد فرسان الهٌكل ) 17الدرجة  .14

. مبزرها جلد حمل قرمزي، ذو خطوط سودائ وعلٌه الصلٌ  التٌوتونً وبه مفتاح أسود
 .I.R.N.Iمثلث ذهبً به الحروؾ ورمزها 
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 (:Knight of The Sunفارس الشمس ) 18الدرجة  .15

ورمزها شمس ذهبٌة على الوجه . ومبزرها جلد حمل أبٌض به النجمة الخماسٌة المذهبة
 .والجزء الشمالً من دابرة البروج

 
 Scottish Knight of Saintفارس القدٌس أندرو االسكتلندي ) 19الدرجة  .16

Andrew:) 
 .ولٌس لها مبزر
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 Knight of Kadoshفارس القدوس أو فارس النسر األبٌض واألسود ) 31الدرجة  .17

or Knight of White and Black Eagle:) 
 .ورمزها صلٌ  تٌوتونً أحمر. وال مبزر لها
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 (:31-31الدرجات )المجمع 

 (:Inspector Inquisitorالمفتش الباحث ) 31الدرجة  .18
درجات األقل ٌرتدي مبزرا أبٌضا وال ٌرتدي صاحبها مبزرا فً المجمع األعلى ولكن فً ال

ٌتدلى من سلسلة  ٖٔورمزها مثلث به الرقم . من جلد الجمل علٌه صلٌ  تٌوتونً فضً
 .ٖٓ-3ٔ-ٙٔ-ٗٔ-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ: ذهبٌة حاقاتها مكتو  علٌها

 
 (:Master of The Royal Secretسٌد السر الملكً ) 31لدرجة ا .19

. ومبزرها أبٌض ذو خطوط سوداء وعلٌه نسر ذو رأسٌن ومخطط لمعسكر األمراء
 .ورمزها صلٌ  تٌوتونً ذهبً علٌه نسر مزدوج أبٌض وأسود
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 (:الشرفٌة والعاملة 33ودرجة  KCCHدرجة )الشرف بالط 
 Knight Commander of The Court ofدرجة قابد فرسان بالط الشرف  .31

Honor: 
لمدة ال  ٕٖوٌتم اختٌار أعضاء هذه الدرجة من قبل المجلس األعلى من بٌن حاملى الدرجة 

اختٌارهم لخدماتهم للماسونٌة أو اإلنسانٌة من قبل شهرا قبل انعقاد الجلسة، وٌتم  ٙٗتقل 
وال ٌجوز . وٌكون لصاح  تلك الدرجة ؼطاء رأس أحمر. المفتف العام األعظم أو ناببه

 .ألحد التقدم للحصول على هذه الدرجة

 
 (:Inspector General Honoraryالمفتش العام الشرفٌة ) 33الدرجة  .31

شهرا على حصولهم على درجة قابد فرسان ببلط  ٙٗممن مضى  واالختٌار كما فً سابقتها
 .وكسابقتها ال ٌجوز الترشح لها. الشرؾ وقدموا خدمات جلٌلة الماسونٌة أو اإلنسانٌة

 
 Grand Cross of The)العاملة  33الصلٌب األعظم لبالط الشرف أو الدرجة  .31

Court of Honor:) 
وأعضاإها هم قلة قلٌلة ٌتم اختٌارهم لخدماتهم االستثنابٌة للماسونٌة ومنهم ٌتم اختٌار القابد 

م األعظم وأعضاإها هم أعضاء المجلس األعلى للطقس االسكتلندي وٌبقون فً هذا الحاك
 .المنص  مدى الحٌاة أو طبقا لمدى ما تتحمله صحتهم
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 العلٌاأغطٌة الرأس واألوسمة الخاصة باالدرجات 
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 اعزّبع أؽذ أٚد٠خ اٌطمظ االعىزٍٕذٞ
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 سِٛص دسعبد اٌطمظ االعىزٍٕذٞ
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الصور من مجموعة المحفل )صور زٌتٌة لحلً درجات الماسونٌة حتى آخر الطقس االسكتلندي 
 (ادة الشمالٌة بواشنطناألعظم للسٌ

 (المبزر والقالدة)الحلً الخاصة بالدرجة  الدرجة

1 

 
2 
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Kcch 

 
 ؼٌر متوفرة 33

Grand Cross 
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 (:13-4الدرجات ) York Rite))طقس ٌورك 

طقس ٌورك هو الفرع الربٌسً الثانً الموازي للطقس االسكتلندي والذي ٌمكن للماسونً 
وٌشترط فً من ٌتقدم لبللتحاق  .(األستاذ الماسونً)أن ٌلتحق به بعد حصوله على الدرجة الثالثة 

وترجع  .ولذلك ٌطلق علٌه فً بعض األحٌان الفرع المسٌحً للماسونٌة. ٌابه أن ٌكون مسٌح
وقد عملت المحافل . 7ٖ3ٔأصوله إلى أٌرلندا فً القرن السابع عشر وإلى إنجلترا فً عام 
وٌعد طقس ٌورك األكثر . 7ٕ٘ٔالعسكرٌة اإلنجلٌزٌة على إدخاله إلى الوالٌات المتحدة فً عام 

 :ودرجاته كما ٌلً. دةشعبٌة فً الوالٌات المتح

 
 (:Royal Archالعقد الملكً ) 7-4 درجات تاج العمود

دمار العقد الملكً على  طقوسوتقوم (. Chapter)ٌسمى محفل العقد الملكً باسم الفرع  
وٌمثل العقد الملكً أهمٌة كبٌرة . والعثور على الكلمة المفقودة لحٌرام أبٌؾ وبنابه هٌكل سلٌمان

 :ال ٌمكن له أن ٌرقى إلى الدرجات العلٌا لبعض المحافل ودرجاته كالتالً للماسونً فبدونه
 (:Mark Masterأستاذ العالمة ) 4الدرجة  .1

وشعارها حجر . وٌمكن أن تمنح هذه الدرجة من خبلل محفل ٌعمل على درجة زمٌل الحرفة
 .ى انتهاء العملالعبلمة الذي كان ٌضعه البناإون القدماء على قمة عقد البناء لٌكون عبلمة عل

 
 (:”Past Master “Virtual" االفتراضٌة"األستاذ السابق ) 5الدرجة  .1

المتقدم للعقد الملكً وهذه الدرجة تسمى االفتراضٌة ألنه كان فً الماضً ٌشترط أن ٌكون 
أستاذا سابقا لمحفله األزرق، ونتٌجة للطل  المتزاٌد على االلتحاق بالعقد الملكً تم إنشاء هذه 

 .جة لتمكن األساتذة الماسون الذٌن لم ٌصبحوا أساتذة لمحافلهم من االلتحاق بالعقد الملكًالدر
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 (:Most Excellent Masterاألستاذ كلً االمتٌاز ) 6الدرجة  .3

وطقوس هذه الدرجة تمثل تجلً سلٌمان ألساتذة البناء ومنحهم بركته وتكلٌفه إٌاهم بمشاركة 
 .ورالماسون األخرٌن ما تعلموه من ن

 
 (:Royal Archالعقد الملكً ) 7الدرجة  .4

وٌمثل الماسونً فً هذه الدرجة أحد البنابٌن الٌهود العابدٌن من األسر البابلً والذي ٌقوم 
وخبلل اشتراكه فً إعادة البناء ٌعثر على الكلمة المفقودة . باالشتراك فً بناء الهٌكل من جدٌد

 .ا بٌنت طقوس درجات الماسونٌة الزرقاء سابقاألستاذ البناء حٌرام أبٌؾ الذي اؼتٌل كم

 



 90 

 
 

 (:Cryptic Degreesالدرجات اللغزٌة ) 11-8الدرجات 
وتقوم فكرة هذه الدرجات على إعادة بناء الهٌكل ثم دماره األخٌر أثناء حصار الرومان وٌسمى 

الدرجات، وؼالبا ما ٌحتوي على قبو ٌستخدم لتمثٌل طقوس ( Council)محفلها باسم المجلس 
 :ودرجاتها كالتالً

 (:Royal Masterاألستاذ الملكً ) 8الدرجة  .5
وتإكد هذه الدرجة على حفظ أسرار البناء وتدور أحداث طقوسها فً الفترة السابقة 

 .الؼتٌال أستاذ البناء
 (.Select Masterاألستاذ المختار ) 9الدرجة  .6
 (:sterMost Excellent Maاألستاذ فابق االمتٌاز ) 11الدرجة  .7

 .وتدور طقوسها فً فترة حصار أورشلٌم ودمار الهٌكل األخٌر
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 Commandery of Knightsقٌادة فرسان الهٌكل ) 13-11 درجات الفروسٌة
Templar:) 

وهً درجات قابمة على الفروسٌة المسٌحٌة، فهً تستلهم تارٌخ النظم العسكرٌة المسٌحٌة التً 
 :وهً كالتالً. ل المسلمٌننشؤت أثناء الحرو  الصلٌبٌة لقتا

 (:Order of The Red Crossنظام الصلٌب األحمر ) 11الدرجة  .8
 .وتدور أحداثه حول إعادة بناء الهٌكل

 
 (:Order of Maltaنظام مالطا ) 11الدرجة  .9

وتقوم أحداثه حول إذن عبور البحر المتوسط الذي كان الزما للوصول إلى أورشلٌم خبلل 
 .رؾ ماسونً هذه الدرجة باسم فارس مالطاوٌع. الحرو  الصلٌبٌة

 
 (:Order of Knights Templarنظام فرسان الهٌكل ) 13الدرجة  .11

وهً درجة ذات أهمٌة كبٌرة للماسونً المسٌحً فهً ارتباط بٌن المسٌحٌة ممثلة فً 
فرسان الهٌكل وبٌن الٌهودٌة ممثلة فً الموقع المزعوم للهٌكل البابد الذي كان الفرسان 

قبة )ٌكلٌون ٌتخذونه مقرا لهم خبلل الحرو  الصلٌبٌة وموقعه هو مسجد عمر اله
وشعار هذه الدرجة ٌشبه شعار المحافظٌن الجدد الذٌن ٌحكمون الوالٌات المتحدة  (.الصخرة

 .والذٌن ٌقودون الحر  العالمٌة ضد المسلمٌن
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 :درجات فخرٌة مرتبطة بطقس ٌورك
ٌورك تمنح لمن ٌطلبها فالدرجات التالٌة الٌمكن طلبها  إذا كانت الدرجات السابقة لطقس 

 :بل تكون باالختٌار، وهً كالتالً
وهً منظمة تعنى باألبحاث  :الدرجات الماسونٌة المتحدة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .ٔ

والمنح الماسونٌة وٌمكن أن ٌدعى لعضوٌتها من أتم درجات العقد الملكً وٌعرؾ محفلها 
 .عضوا عامبل فقط 7ٕكون من باسم المجلس وٌت

 
درجة تسمً بالفرسان  ٖٖوتتكون من  :قساوسة فرسان الهٌكل للعقد الملكً المقدس .ٕ

فارس الصلٌ  األسود، وفارس فلسطٌن، وفارس روما، والقس والقساوسة فمثبل هناك 
 .فارس الهٌكل للعقد الملكً المقدس

 
وهً درجات أربع ذات أصل أٌرلندي  :تحدة األمرٌكٌةالفرسان الماسونٌون بالوالٌات الم .ٖ

 .8ٖٙٔوصلت للوالٌات المتحدة فً عام 

 
 (:KYCH -t of York Cross of HonorKnigh) فارس صلٌ  الشرؾ لٌورك .ٗ

وٌختار صاحبها ممن . وهً درجة تمنحها الكلٌة الحاكمة لطقس ٌورك بؤمرٌكا الشمالٌة
 .حصلوا على عضوٌة جمٌع درجات طقس ٌورك وأثبتوا جدارة ؼٌر اعتٌادٌة بها
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 .وهً السابق شرحها :الكلٌة الحاكمة لطقس ٌورك بؤمرٌكا الشمالٌة .5

 

وهً درجة ٌدعى إلٌها أعضاء طقس ٌورك أو فً أحوال  :ن األحمرصلٌب قسطنطٌ .6
وقسطنطٌن هو االمبراطور الرومانً الذي . خاصة أمراء السر الملكً للطقس االسكتلندي

كان ٌعبد الشمس وفرض رإٌته على المسٌحٌة بمزجه طقوس الوثنٌة وعبادة الشمس 
لفرض رإٌته وإلؽاء الرإى واضطهد معارضٌه وأقام مجامع كنسٌة  بالطقوس المسٌحٌة

 .األخرى القابلة بعدم ألوهٌة المسٌح

 

وهً جمعٌة أنشؤت فً عام  : جمعٌة الصلٌب الوردي الماسونٌة بالوالٌات المتحدة .7
. وتوجد أصولها بانجلترا واسكتلندا وعضوٌتها بالدعوة فقط للماسونٌٌن المسٌحٌٌن 33ٓٔ

وٌرأسه الساحر . اسم المجلس األعظموتعرؾ محافلها باسم الكلٌة ومحفلها األعظم ب
بٌنما ٌرأس الكلٌات ربٌس ٌختاره الساحر األعظم وٌرأسها مدى . سنوات ٖاألعلى لمدة 

  .درجات 8ودرجاتها  .عضوا 7ٕالحٌاة، وتقتصر عضوٌة كل كلٌة على 
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 (:سكندنافٌةالماسونٌة اال) Swedish Riteالطقس السوٌدي 

فلها نظام درجاتها . تختلؾ الماسونٌة االسكندنافٌة عن باقً األنواع المعتادة للماسونٌة 
من خارج  ًوٌمكن للماسون. المتكون من عشر درجات وتقتصر على المسٌحٌٌن فقطالخاص 

ات محافلها زٌارتها بشرط أن ٌكون من منتسبً الدرجة الثالثة على األقل وأن ٌكون من من سٌاد
. ماسونٌة معترؾ بها فً اسكندنافٌا مثل المحافل التً ٌعترؾ بها المحفل األعظم المتحد ألنجلترا

أما المحافل العلمانٌة التابعة للشرق الفرنسً وما شابهها فبل ٌقبل أعضاإها كزوار لمحافل الطقس 
بٌنما فً . اءالسوٌدي، هذا بالنسبة للدرجات الثبلث األولى المماثلة لدرجات المحافل الزرق

لطقس أعلى من المحافل الزرقاء، بٌنما فً الدرجات األعلى البد من أن ٌكون الزابر منتسبا 
 .كانوا االدرجة العاشرة ال ٌقبل زوار أٌ

وتعود أصول الماسونٌة االسكندنافٌة إلى ثبلثٌنٌات القرن الثامن عشر حٌث أنشؤت بدعم  
بتعدٌل درجات المحافل إلى تسع درجات  Eckleffكلٌؾ ثم قام إٌ. من المحافل الفرنسٌة المسٌحٌة

مع . ارل الثالث عشر بتعدٌلها لتصبح عشر درجاتكثم قام الملك . لٌإسس الطقس السوٌدي
 :وهً كالتالً. ٔٔوجود درجة شرفٌة هً الدرجة 

 (:المحافل الزرقاء)درجات القدٌس ٌوحنا 
 .المنتسب المتدرب .1
 .زمٌل الحرفة .1
 .األستاذ الماسونً .3

 (:االسكتلندٌة)رجات القدٌس أندرو د 
 .رفٌق القدٌس أندرو-متدرب: 5-4الدرجات  .4
 .أستاذ القدٌس أندرو: 6الدرجة  .5

 درجات الفرع: 
 .األخ عظٌم الشهرة، فارس الشرق: 7الدرجة  .6
 .األخ متناهً الشهرة، فارس الغرب: 8الدرجة  .7
 .األخ المستنٌر لمحفل القدٌس ٌوحنا: 9الدرجة  .8
 .عظٌم االستنارة لمحفل القدٌس أندرواألخ : 11الدرجة  .9

 درجة شرفٌة: 
 .األخ متناهً االستنارة، قابد فرسان الصلٌب األحمر: 11الدرجة  .11

وتمنح الدرجات من خبلل نظام طقوس صارم ٌتطل  من المنتس  أن ٌحافظ على نسبة 
إلى وؼالبا ما ٌتدرج طال  االنتسا  . حضور مرتفعة وأن ٌثبت جدارة فً علمه بالماسونٌة

. عاما ٕٓإلى  ٘ٔدرجة األستاذ الماسونً خبلل عامٌن بٌنما ٌحصل على الدرجة العاشرة خبلل 
. لك السوٌدي فقطاالشرفٌة ألعضاء المحفل األعظم وأمراء البٌت الم ٔٔبٌنما تمنح الدرجة 

من  ٔٔالملكً ألعضاء الدرجة  ٖٔهً نظام كارل  وتمنح الحكومة السوٌدٌة درجة شرفٌة
شخصا فقط فً  ٓٙعدد  ٔٔوٌحمل الدرجة . شخصا فقط ٖٖسوٌدي وتقتصر على الطقس ال
 .السوٌد
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النظم الماسونٌة فً كون رباسة المحفل لٌست  وتختلؾ ماسونٌة الطقس السوٌدي عن باقً
سنوٌة فؤستاذ المحفل قد ٌبقى فً منصبه لستة أعوام بٌنما ٌنتخ  األمٌنان وأمٌن الصندوق سنوٌا 

كما  .عاما 7٘وال ٌستمر فً منصبه من تجاوز  .فل باقً مناص  المحفل سنوٌاوٌعٌن أستاذ المح
أن المحافل االسكندنافٌة تتمٌز بقلة عددها مع وجود عدد كبٌر من األعضاء بها ففً مدٌنة 

كما أن المحافل االسكندنافٌة . ماسونً موزعٌن على محفلٌن فقط ٓٓ٘أوبساال ٌوجد حوالً 
ٌات األخوة التً هً تجمعات للماسون فً المناطق الصؽٌرة التً ال تسمح بوجود ما ٌعرؾ بجمع

ٌسمح عددهم فٌها بتكوٌن محفل، وذلك نتٌجة لوجود عدد قلٌل من السكان موزعٌن على مساحة 
 .شاسعة
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 (:ماسونٌة األفارقة األمرٌكٌٌن) Prince Hallبرنس هال 

قط  الماسونٌة  استهجنمحافلهم العاملة بٌنما من الؽرٌ  أن ٌكون لؤلفارقة األمرٌكٌٌن  
فكرة وجود أخوة  -والذي كان جنراال جنوبٌا أثناء الحر  األهلٌة األمرٌكٌة -األكبر ألبرت باٌك

وكان أحد مإسسً الكوكلوكس كبلن وهً المنظمة العنصرٌة . له فً الماسونٌة من الزنوج
 .واإلرها  لسنوات طوٌلةاألمرٌكٌة التً اضطهدت السود ومارست ضدهم القتل 

ضابطا من األفارقة األمرٌكٌٌن اسمه برنس  ورؼم ذلك فإن 
انضم هو وأربعة عشر من زمبلبه إلى أحد ( 3ٓ7ٔ-7ٖ٘ٔ)هال 

، وفً العام التالً وهو 77٘ٔالمحافل العسكرٌة اإلنجلٌزٌة فً عام 
 العام الذي أعلن فٌه استقبلل الوالٌات المتحدة أنشؤ المحفل األفرٌقً

باسم المحفل األعظم  3ٓ7ٔ، والذي سمً بعد وفاته فً عام ٔرقم 
لبرنس هال، وأصبح عرفا أن المحافل التً تتبع برنس هال هً 

 . محافل قاصرة على األفارقة األمرٌكٌٌن
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 :((Ancient & Primitive Orderالقدٌم والبدابً  نظامال

وكان فً األصل . اما للرموز الوثنٌةاستخدٌعد هذا النظام أحد أكثر النظم الماسونٌة  
 .فرعٌن منفصلٌن هما نظام مصراٌم ونظام ممفٌس

م على ٌد وثنً مصري ٌدعى هرمٌس تنصر فٌما بعد  ٙٗفً عام  نظام ممفٌس تؤسس
ثم نقله الصلٌبٌون إلى أوروبا وازدهر بعد ذلك بقرون بٌن ضباط الحملة . على ٌد القدٌس مرقص
قام صاموٌل هونٌس الذي كان ٌعٌف فً القاهرة بتؤسٌس  3ٔ٘ٔعام  ثم فً. الفرنسٌة على مصر

 .3ٔ٘ٔأبرٌل  ٘ٔأول محفل للنظام القدٌم والبدابً فً فرنسا تحت إسم حوارٌوا ممفٌس فً 
ؼٌر أنها رؼم ذلك تمكنت من إنشاء  لئلؼبلق عدة مرات ممفٌس ظامن وتعرضت محافل

واسترالٌا  ة وانجلترا وبلجٌكا وسوٌسرا وإٌطالٌافروع لها فً دول عدٌدة بٌنها الوالٌات المتحد
 .ورومانٌا( حتى إؼبلقه)ومصر  وشٌلً والبرازٌل واإلكوادور

أما نظام مصراٌم فتعود أصوله إلى معتقدات الفٌثاؼورثٌٌن وفبلسفة اإلسكندرٌة 
 ثم قام جوزٌؾ بالزامو المعروؾ. واألفبلطونٌٌن الجدد وصاببة حران والشٌعة اإلسماعٌلٌٌن

درجة وذلك منذ عام  8ٓبكالٌسترو بتتبع تلك األفكار وصٌاؼة نظام درجات لها ٌتكون من 
ٔ73ٖ. 

مانوٌل بٌنتو دي فونسٌكا تلقى  (الفرسان االسبتارٌة)ونتٌجة لقربه من كبٌر فرسان مالطا 
عددا من الدرجات الماسونٌة من أخً األستاذ األعظم  77٘ٔو 7ٙ7ٔكالٌسترو بٌن عامً 

وأهمها ثبلث درجات علٌا متصلة بالؽٌبٌات وتعرؾ . فً نابولً لوٌجً دي أكوٌنو للماسونٌة
ونتٌجة لذلك أسس كالٌسترو طقس الماسونٌة المصرٌة العلٌا . Arcana Arcanorumباسم 

ومنذ  733ٔوأدخل فٌها الدرجات الثبلث السابقة واعتمد طقسه رسمٌا فً عام  73ٗٔفً عام 
ر طقس مصراٌٌم فً مٌبلنو وجنوا ونابولً وانضم إلٌه العدٌد من ازده 3ٔ7ٔتلك الفترة وحتى 

ثم تعرض لئلؼبلق نتٌجة تحوله . األرستقراطٌٌن والبونابرتٌٌن والجمهورٌٌن والكاربوناري
حٌنما  38ٓٔوأدي ذلك إلى تدهوره حتى عام . لمكان اجتماع لمعارضً النظام الحاكم فً إٌطالٌا

قام الجنرال  33ٔٔفً عام  وفً تلك األثناء. دا لنظامهمكون األعضاء الباقون محفبل وحٌ
موحد إٌطالٌا والذي كان الكاهن األعظم للطقس بتوحٌد نظامً ممفٌس  جوزٌبً جارٌبالدي

وأصبح نافذا . مصراٌم-ومصراٌم لكً ٌصبح اسم النظام الجدٌد هو النظام القدٌم والبدابً لممفٌس
 .338ٔمنذ 

. الثبلث درجات األولى منها تماثل المحافل الزرقاء. رجةد 8٘درجات من الوٌتكون نظام 
 .مع درجات الطقس االسكتلندي وطقس ٌورك ٖٖ-ٗوتتشابه الدرجات من 

 :ومن نماذج درجاته التالً ٖٗوٌبدأ االختبلؾ الجذري من الدرجة 
هنة ، كبٌر ك(ٖٗ)، فارس النجوم السبعة (ٖٙ)، فارس المدٌنة المقدسة (ٖ٘)فارس أستاذ للمبلك 

، كاهن (ٖٙ)، فارس معبد الحقٌقة (ٖ٘)، فارس أبو الهول (ٔ٘) عنقاء، فارس ال(٘ٗ)إٌزٌس 
ومترا هً دٌانة عبادة النور التً ازدهرت فً الدولة الرومانٌة فً معابد سرٌة،  –( ٗٙ)مترا 

، المعبد (8ٖ)األعظم  عام، المجلس ال(8ٔ) المحكمة العظمى، (3ٙ)مهندس المدٌنة الؽامضة 
 (.8٘)المجمع المقدس ، (8ٗ)امض الؽ
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 وب٘ٓ إٌظبَ اٌمذ٠ُ ٚاٌجذائٟ. عٛص٠جٟ ِبص٠ٕٟ

وب١ٌغزشٚ ِإعظ دسعبد غمظ 

 ِصشا١٠ُ

ٌتعلم الماسونً فٌها علوم  ٖٓ-ٔالدرجات من   :السابقة إلى ما ٌلً 8٘وتنقسم الدرجات الـ 
ٌتعلم فٌها نظرٌات الهندسة الهندٌة وأساطٌر األولٌن، والدرجات  ٓٙ-ٖٔوالدرجات من ، الطبٌعة
ساطٌر الدٌنٌة القدٌمة للشعو  ٌتعلم فٌها الفلسفة وٌتلقى وحً النور وٌدرس األ 8ٓ-ٔٙمن 

األولى فإن الدرجات  8ٓوبٌنما ٌتمكن الماسونً من طل  الحصول على الدرجات الـ. المختلفة
وقد . بؤؼلبٌة األصواتالخمس األخٌرة هً بالترشٌح فقط وٌتم التصوٌت على قبول العضوٌة فٌها 

عرؾ هذا النظام فً إٌطالٌا بنظام مصراٌم وكان من 
لكات  مازٌنً الذي راسله ألبرت باٌك بٌن قادته ا

للتباحث حول مخطط السٌطرة العالمٌة وٌعد أحد أكبر 
قادة الماسونٌة األوروبٌة فً زمانه، والجنرال 

جوزٌبً جارٌبالدي موحد إٌطالٌا واالثنان كانا من 
وكان النظام ٌعرؾ فً باقً . أعضاء الكاربوناري

دته جاك من بٌن كبار قاوالدول باسم نظام ممفٌس، 
إٌتٌان ماركونً دي نجري وسلفاتوري أفٌنتوري 

 . زوال والمركٌز دوماس
باسم محفل  3ٔ-ٗوتعرؾ الدرجات من 

الصلٌ  

الوردي، والدرجات 
باسم  ٖٗ-8ٔمن 

مجلس شٌوخ 
باسم المجلس  8ٓ-ٗٗوتعرؾ الدرجات من  الفبلسفة النساك، 
باسم المجمع  8٘-8ٔالؽامض، والدرجات  الشهٌر للمعبد 

 .لمقدس الحاكما
الفرع من الماسونٌة بؤفكار كالٌسترو وسان  وقد تؤثر هذا 
درجاته من نظم الفرسان وتعالٌم القاباال  مارتن، واستوحى 
السرٌة الٌهودٌة  .واإلنجٌل والصوفٌة واألساطٌر القدٌمة
رباسة النظام القدٌم والبدابً عدد من  وتولى 

-883ٔ)ود فٌللٌدنت جورج كل: األخٌرة هم الفرنسٌٌن فً الفترة 
وكلود ( ٖٕٓٓ (.ٕٗٓٓ)وأالن دوماٌن ( ٖٕٓٓ)ترٌبٌه 

على العضوٌة ٌشترط أن ٌكون الطال  قد بلػ  وللحصول 
وٌتقدم بطل  العضوٌة مرفقا . بقوة علٌا عاما وٌإمن  ٕٔ

ولكً تقبل . صورتٌن من جواز سفره أو شهادة مٌبلده وصورتٌن شخصٌتٌنبسٌرته الذاتٌة و
أن ٌكون قد تم سإال الطال  من قبل عدد من األعضاء أو العضوات وأن ٌكون قد العضوٌة البد 

أجا  إجابات مرضٌة عن تلك األسبلة وكذلك أن تكون عضوٌته قد تم قبولها من قبل المحفل 
  .وبعد ذلك ٌدفع رسما سنوٌا. بٌنما كان معصو  العٌنٌن

 :وقعولمزٌد من المعلومات حول تفاصٌل كل درجة ٌمكن زٌارة م 
http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/memphis.html 
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 الفخري جوزٌبً جارٌبالدي موحد إٌطالٌاالكاهن األعظم  الكاهن األعظم ماركونً دي نجري

شعار النظام القدٌم والبدابً 
وٌحتوي على رمز الهرم 

الذي ٌحوي عٌن إبلٌس أو 
نجما  18الدجال محاطة بـ

وتطوقها من الخارج األفعى 
وهً من الرموز الشٌطانٌة 

 .القدٌمة
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 :درجات فرعٌة بعد الماسونٌة الزرقاء

 :الشراٌنرز

 

على ٌد الدكتور  -وهو االسم المختصر لهذا الفرع من الماسونٌة  -رز تؤسست الشراٌن 
. وعرؾ أول محافلها باسم معبد مكة المقدس. 37ٕٔوالتر فلمنج فً مدٌنة نٌوٌورك فً عام 
وكانت عضوٌة . على محافلهم( Shrine Temple)وٌطلق الشراٌنرز إسم المعبد المقدس 

طقس ٌورك، ولكنها  درجات الطقس االسكتلندي أو الشراٌنرز فً الماضً قاصرة على من أتم
. ؤل طلبا للعضوٌةاآلن مفتوحة لكل من حصل على درجة األستاذ الماسونً، وٌمكن له أن ٌم

تؤسٌس مستشفٌات ب 8ٕٓٔالشراٌنرز منذ عام  ٌقومو. وٌتركز الشراٌنرز فً أمرٌكا الشمالٌة
األنشطة الترفٌهٌة مثل المشاركة فً  خٌرٌة لؤلطفال، كما أن الشراٌنرز ٌقومون بالعدٌد من

 اوٌرتدي الشراٌنر على رأسه طربوش. الكرنفاالت الراقصة وحفبلت العشاء ومهرجانات السٌرك
الرٌاض، مكة، : وتتمٌز أسماء محافل الشراٌنرز بؤسمابها العربٌة فمثبل توجد معابد باسم. اأحمر

ر الدولً الربٌسً فً تامبا بوالٌة وٌوجد المق .إلخ...، شوال، األقصرابن سعود، ابن علً
 .فلورٌدا
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 :الجروتو

 
أنشؤت الجروتو وهو االسم المختصر لهذا الفرع من الماسونٌة فً والٌة نٌوٌورك فً عام  

وتماثل الشراٌنرز فً كونها تقبل فقط من حصل على درجة . على ٌد لٌروي فٌرشاٌلد 338ٔ
عمال الخٌرٌة التً تركز على مجال أمراض العضبلت كما أنها تقوم باأل. األستاذ الماسونً

مدعً النبوة الذي ظهر أٌام العباسٌٌن بخراسان والمعروؾ  وتتخذ من. واإلعاقة عند األطفال
. عكس طربوف الشراٌنرز األحمر على وٌرتدي أعضاإها طربوشا أسودا. باسم المقنع شعارا لها

وٌوجد مقرها  (.Mosque) أو باسم المسجد( Grotto()الكهؾ)و تسمى محافلها باسم الجروتو 
 .الدولً برٌنولدزبورج بوالٌة أوهاٌو
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 :أشجار أرز لبنان الطوٌلة

 

وهً كسابقتٌها فرع من الماسونٌة ٌختص بتوطٌد العبلقة بٌن الماسونٌٌن فً جو من  
، وتعود 8ًٕٓٔ عام وتؽٌر اسمها ف 8ٓٔٔوقد أنشؤ أول محافلها فً عام .المرح وفعل الخٌر
 .حٌث كانت درجة من الدرجات الماسونٌة التً تمنح بالوالٌات المتحدة 3ٖٗٔأصولها إلى عام 

  وتعرؾ محافلها باسم الؽابة. وعضوٌتها مفتوحة لمن حصل على درجة األستاذ الماسونً
(Forest.) لى عبلج وتركز أعمالها الخٌرٌة ع. الببلط الملكً والصٌداوي: وتمنح درجتٌن هما

 .وٌوجد مقرها الدولً بهارٌسبورج بوالٌة بانسلفانٌا. أمراض العضبلت واألعصا 

 :أندٌة منتصف النهار

 

. 8ٕٔٔفً والٌة أٌوا فً عام  Wolcottأسسها إي سً ولكوت وهً أندٌة ماسونٌة  
وتهدؾ لتوطٌد الصداقة بٌن . وعضوٌتها مفتوحة لمن حصل على درجة األستاذ الماسونً

األساتذة الماسونٌٌن، كما أنها تركز على رعاٌة الشبا  عن طرٌق دعم محافل دي موالي للشبا  
وٌوجد المقر الدولً لها . منح دراسٌة للمتفوقٌن وبنات أٌو  للشابات وفتٌات قوس قزح، وتوفٌر

 .بسانت لوٌس بوالٌة مونتانا
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 :مإقتوا اإلقامة الوطنٌة

 

وهً أندٌة ماسونٌة خاصة بالعسكرٌٌن السابقٌن والحالٌٌن الحاصلٌن على درجة األستاذ  
وقد . ء الحر الماسونً، والذٌن ٌحملون جنسٌة الوالٌات المتحدة أو أي دولة متحالفة معها أثنا

ثم حلت محل المحافل . 8ٓٓٔأنشؤت على ٌد عسكرٌٌن أمرٌكٌٌن ماسونٌٌن فً الفلبٌن فً عام 
وهذا النوع من . العسكرٌة المتنقلة التً صاحبت رحلة الماسونٌة الحدٌثة على مدى قرنٌن

ة الماسونٌة ٌوجد فً الدول التً توجد بها قواعد عسكرٌة أمرٌكٌة حتى وإن كانت الماسونٌ
 .وٌقوم أعضاإها بمساعدة العسكرٌٌن الراؼبٌن فً الدخول فً الماسونٌة. ممنوعة فً تلك الدول

 :أندٌة وقت الغداء

 

 0995وهي أَدية نهًاسىَييٍ ويحبي انًاسىَية أَشأ أول َاد يُها في نُدٌ في عاو 

 .حضىرهاويًكٍ نغير انًاسىَييٍ . واَحشرت في بالد شحى بعد ذنك واجحًاعاجها ربع سُىية
 

 :النظام القدٌم والبطولً للعقدة الجوردٌة

وتقوم طقوسه حول . نظام أنشؤه فارٌك ستٌلً الذي كان ٌعمل بإذاعة أوروبا الحرة وهو 
أسطورة العقدة الجوردٌة التً قٌل إن اإلسكندر األكبر قام بحلها أثناء مروره بآسٌا الصؽرى بعد 
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مربوطة حول نٌر ثور وقٌل لئلسكندر إن من ٌفكها وهً عقدة كانت . أن عجز من سبقه عن حلها
وقد . ٌمتلك آسٌا، فقام اإلسكندر بكل بساطة بقطعها بسٌفه دون أن ٌحاول فكها كما حاول من سبقه

للعقدة الجوردٌة بمٌونخ ثم تم إنشاء مجامع كثٌرة فً أنحاء العالم  Synodتم إنشاء أول مجمع 
ولكً ٌتم إنشاء مجمع ٌج  أن ٌقوم بذلك . لجزٌرة العربٌةمثل هولٌوود بكالٌفورنٌا والظهران با

أو درجة سٌد ( طقس ٌورك)أربعة من األساتذة الماسونٌٌن الحاصلٌن على درجة فارس الهٌكل 
دوالرات كرسوم  ٓٔوٌقوم العضو بدفع ما ال ٌقل عن (. الطقس االسكتلندي)السر الملكً 

 .اسونٌٌنوهذا النظام لؤلساتذة الم. عضوٌة مدى الحٌاة

 :المحفل األمرٌكً لألبحاث

 .وهو محفل خاص باألساتذة الماسونٌٌن المهتمٌن بدراسة التارٌخ الماسونً 

 :النظام المصري القدٌم للسٌوتس

 

، وٌهدؾ لتوطٌد معانً 8ٓ٘ٔوهً ناد ماسونً أنشؤ فً سان فرانسٌسكو فً عام  
وٌوجد المقر . وتعرؾ محافله باسم الهرم. الماسونٌة بٌن الحاصلٌن على درجة األستاذ الماسونً

 .الدولً له فً دل مار بكالٌفورنٌا

 :ة التذكارٌةمإسسة جورج واشنطن الماسونٌة الوطنٌ

إلدارة نص  جورج واشنطن الماسونً  8ٕٔٔوهً مإسسة ماسونٌة أنشؤت فً عام  
 .على أعضاء المحافل العظمى ةوعضوٌتها قاصر. التذكاري بوالٌة فٌرجٌنٌا

 :الكلٌة العظمى لطقوس الوالٌات المتحدة

تذة قاصرة على األساوهً مخصصة لدراسة الطقوس القدٌمة للماسونٌة، وعضوٌتها   
 .الماسونٌٌن عن طرٌق الدعوة فقط

 :المجلس األعظم للدرجات الماسونٌة المتحدة بؤمرٌكا

وهً مخصصة لممارسة طقوس الماسونٌة القدٌمة، وعضوٌتها قاصرة على ماسونً العقد   
 .الملكً

 :النظام المقدس لفرسان المدٌنة المقدسة الرحماء

قاصرة على األساتذة الماسونٌٌن عن وهً مخصصة لدعم اإلخبلص الدٌنً، وعضوٌتها   
 .طرٌق الدعوة فقط

 :فرسان الهٌكل

 .ومقرها فً شٌكاجو 3ٔٙٔوتؤسست فً   
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 :جوقة الشرف

وعضوٌتها مفتوحة للمحاربٌن القدماء من . ومقرها فً مٌامً 8ٖٔٔوتؤسست فً عام   
 .الشراٌنرز

 :أندٌة منتصف اللٌل

عى صنادٌق رعاٌة األسر الماسونٌة فً حالة وهً تر. وأعضاإها من األساتذة الماسونٌٌن 
  .موت الماسونً

 :األندٌة الماسونٌة

 8ٓ٘ٔأنشؤت فً عام . وهً أندٌة ماسونٌة تشرؾ على بارات داخل المحافل الماسونٌة  
 .ومقرها فً كرانفورد بنٌوجٌرسً

 :المإسسة الماسونٌة لإلغاثة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 .ومقرها بفالو فً نٌوٌورك. 33٘ٔأنشؤت فً عام . ألعمال اإلؼاثةوهً مإسسة ماسونٌة   

 :النقابة المشتركة

. وهً مإسسة لتوحٌد قٌادات فرسان الهٌكل والعقد الملكً للسٌادات الماسونٌة المختلفة  
 .هم أعضاء مختارون من تلك القٌاداتوأعضاإها 

 :نظام دٌسومز

. ذوي القربً لؤلساتذة الماسونٌٌن وهً منظمة عضوٌتها قاصرة على الرجال الصم 
  .وهدفها تقدٌم المعونة لهم

 :نظام الفرسان الماسونٌون بؤٌرلندا

وتمنح الدرجات . وعضوٌتها قاصرة على األساتذة الماسونٌٌن عن طرٌق الدعوة فقط  
 .الخضراء

 :جمعٌة محبً الحقٌقة

 

وعضوٌتها لؤلساتذة . وهً جمعٌة لدراسة الفلسفة والتارٌخ الماسونٌٌن على مستوى العالم
وكان من بٌن أعضابها الروابً البرٌطانً ردٌارد كٌبلنج . 8ٕ3ٔأنشؤت فً عام . الماسونٌٌن

 ".كتا  األدؼال" مإلؾ
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 :المجلس اإلمبراطوري المتحد لصلٌب قسطنطٌن األحمر

وتهدؾ لدراسة العلوم . وهً هٌبة ماسونٌة عضوٌتها قاصرة على ماسونً العقد الملكً  
 .ومقرها شٌكاجو 37ٓٔأنشؤت فً عام . الماسونٌة

 :النظام الملكً للمهرجٌن

 

. ومحفلها ٌعرؾ بالببلط الملكً. راٌنرزوهً منظمة ماسونٌة ٌختار أعضاإها من بٌن الش 
 .8ٔٔٔأسست فً عام 

 : النظام الملكً السكتلندا

 

وأعضاإه ٌتم اختٌارهم من . وهو بالدعوة فقط. 7ٗٔٔعام  وهو نظام ماسونً أسس فً 
بٌن األساتذة الماسونٌٌن المسٌحٌٌن، الذٌن مرت على تكرٌسهم خمس سنوات، وحصلوا على 

 .وٌمنح درجتٌن(. طقس ٌورك)أو فارس الهٌكل ( الطقس االسكتلندي)درجة سٌد السر الملكً 
 

 :الكبٌري

ربٌس الحالً وهدفها تقدٌم النصح لل. عبد الشراٌنرزوهً مجموعة من الرإساء السابقٌن لم 
وال ٌعرؾ الكثٌر من الشراٌنرز بوجود هذه المجموعة ألنها ال تقدم . للمعبد فً حالة طلبه النصح

 .وإسمها مؤخوذ من شخصٌات إلٌاذة هومٌروس. فً حالة طلبه النصح إال
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 :حلقة مراسلة التٌجان األربعة

 

وهً مجموعة للدراسات الماسونٌة ٌتم اختٌار أعضابها من بٌن األساتذة الماسونٌٌن الذٌن  
طة بمحفل التٌجان وهً مرتب. لهم باع فً مجال الدراسات أو النابؽٌن فً الفنون والعلوم واآلدا 
 .33ٗٔاألربعة بلندن الذي أنشؤه تسعة من المفكرٌن الماسون فً عام 

 :نظام كٌتزالكواتال

 

فً  8ٗ٘ٔفً عام  ٖٖالحاصل على الدرجة  ألٌن و نظام أسسه الشراٌنر أرثروه 
وٌمنح ثبلث درجات تمنح . هو بالدعوة فقط للشراٌنرز المتفانٌن فً خدمة المعبدو. المكسٌك

وهو مبنً على األساطٌر  .آخرها إما خبلل احتفال النار أو من خبلل حج ألهرامات المكسٌك
 .المكسٌكٌة

 :مكابًنظام ٌهوذا ال

. وٌوازي قٌادة الفرسان فً طقس ٌورك. وهو نظام تحت رعاٌة المحفل األعظم لنٌوٌورك  
وقد أنشؤ لكً ٌوفر لماسونً طقس ٌورك ؼٌر المسٌحٌٌن أو ؼٌر الراؼبٌن فً نظام عسكري 

األولى تتحدث . نظام داوود ونظام ٌهوذا المكابً: وهو ٌمنح درجتٌن هما. األصل درجات أخرى
أنتٌوخس فً  والثانٌة تدور أحداثها فً فترة ثورة ٌهود أورشلٌم ضد الملك السلوقً. ثارعن اإلٌ
 .قبل المٌبلد والذي حرمهم من ممارسة الدٌانة الٌهودٌة 3ٙٔعام 
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 :فرسان القدٌس أندرو

 

. 88ٖٔفً عام  ٖٖوهً منظمة ماسونٌة أسسها وٌلدون جود الحاصل على الدرجة  
وتهدؾ لتوفٌر أنشطة للماسونٌٌن الذٌن أتموا . فقط ٕٖوأعضاإها هم من الحاصلٌن على الدرجة 

 .درجات الطقس االسكتلندي

 :الشمالٌة لمحافل النهارمإتمر أمرٌكا 

وقد . وهً منظمة تهدؾ لتوفٌر معلومات للماسونٌٌن حول المحافل التً تجتمع نهارا  
 .ومقرها سٌاتل بوالٌة واشنطن. 83ٙٔأنشؤت فً عام 

 :اإلخوة الزرق

. لتضم الكتا  من األساتذة الماسونٌٌن 8ٖٕٔوهً منطمة ماسونٌة أنشؤت فً عام   
. ٌث ٌتم اختٌار عضو واحد كل عام أو فً حالة وفاة أحد أعضابهاوعضوٌتها باالختٌار ح
 . وال ٌدفع العضو رسوما بل ٌقدم بحثا خبلل مراسم التكرٌس. وعضوٌتها مدى الحٌاة

 :هٌبة الخدمة الماسونٌة ألمرٌكا الشمالٌة

 
وهً هٌبة تهدؾ لتوفٌر مواد تعلٌمٌة مقرإة ومسموعة ومربٌة، وتوفٌر مواد اإلؼاثة 

 .وتعمل تحت إشراؾ المحفل األعظم ألمرٌكا الشمالٌة. والمعلومات
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 نظام البوم

 

وٌتكون من أربع . خدمة الماسونل 8ٓٗٔوهو نظام ماسونً أسسه جون تالبوت فً عام  
وبلػ عدد أعضابه  .من الحاصلٌن على درجة األستاذ الماسونً وهو للرجال البٌض فقط. درجات
وٌعرؾ محفله . Nestوتعرؾ محافله باسم العف . ألؾ ماسونً ٓٗحوالً  878ٔفً عام 

 .Supreme Nestاالعظم باسم العف األعظم 
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 :السٌداتماسونٌة 

 :الناسجاتنظام 

 

 .وهو نظام ماسونً للسٌدات أنشؤ فً هولندا فً الثبلثٌنٌات من القرن العشرٌن 

 :النظام المصري القدٌم ألمٌرات شارمخو

 .حٌث ٌقمن بمشروعات خٌرٌة واجتماعٌة. وهو نظام ماسونً لقرٌبات الشراٌنرز  

 :بنات المقنع

 

 .ا أوهاٌوومقره. وهً أخوٌة ماسونٌة لقرٌبات أعضاء الجروتو 

 :بنات النٌل

 

. 8ٖٔٔأسست فً عام . وهً أخوٌة ماسونٌة لقرٌبات الشراٌنرز، وهً بالدعوة فقط 
 .ومقرها سان فرانسٌسكو
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 :النظام االجتماعً لبٌوسانتس

 

 .338ٔأنشؤت فً عام . وهً منظمة لزوجات وأرامل فرسان الهٌكل 

 :المقام المقدس الشرقً للسٌدات ألمرٌكا الشمالٌة

 

وتسمى محافلها ٌاسم . 8ٖٓٔأنشؤت فً عام . وهً أخوٌة ماسونٌة لقرٌبات الشراٌنرز 
 .Courtبلط بال

 :الماسونٌة المختلطة

 :المحفل المحترم لحقوق اإلنسان، الماسونٌة المختلطة

 

نٌٌن دٌرٌزمٌه وهما من الماسو اقام الدكتور جورج مارتٌن ومارٌ 38ٖٔقً عام  
 .الفرنسٌٌن بإنشاء أول محفل مختلط فً فرنسا
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 :النظام الشرقً للماسونٌة المختلطة العالمٌة

 

ماسونٌة المختلطة دخلت فً عضوٌتها سٌدة انجلٌزٌة تدعى آن بٌزانت فً عام بعد إنشاء ال  
ومنها انحدر النظام الشرقً الذي أنشؤ . ونتٌجة لجهودها انتشرت الماسونٌة المختلطة. 8ٕٓٔ

ؼٌر أن المحافل الماسونٌة العادٌة تدعوا أعضاءها إلى عدم . فروعا له فً مختلؾ أنحاء العالم
 .افل المختلطةالمشاركة فً المح

 :نظام كوكب الشرق

 

أنشؤه الدكتور . وهً نظام ماسونً لؤلساتذة الماسونٌٌن وقرٌبات األساتذة الماسونٌٌن
وٌتخذ من النجمة الخماسٌة المشابهة لرأس الشٌطان ذي القرون  .3ٙ7ٔروبرت مورٌس فً عام 

ٌات المتحدة حٌث حظً وترجع أصوله إلى فرنسا وأدخله الجنرال الفاٌت إلى الوال. شعارا له
 .بدعم جورج واشنطن
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 :نظام أمارانث

 

. وٌقومون بمشروعات خٌرٌة واجتماعٌة. وهو نظام من األساتذة الماسون أو قرٌباتهم 
وتعود أصوله إلى نظام ملكً كانت قد أسسته كرٌستٌنا ملكة السوٌد فً القرن السابع عشر، 

 .ن ذلك النظاموٌهدؾ إلى حماٌة سٌدات الببلط بواسطة فرسا

 :نظام مقام أورشلٌم المقدس األبٌض
 

 

حٌث أنشؤت إستٌر  38ٗٔوتعود أصوله إلى . 8ٕٔٔوهو نظام أنشؤ بكنتاكً فً عام  
وتدور . وعضوٌته مفتوحة لؤلساتذة الماسون وعاببلتهم. ستٌنكن المقام المقدس األبٌض ألورشلٌم

 .أحداثه حول والدة المسٌح وحٌاته وعودته الثانٌة

 :طقس التولتٌك القدٌم

( الطقس االسكتلندي)وسادة السر الملكً ( طقس ٌورك)وهو نظام لفرسان الهٌكل  
 .والتولتٌك هً إحدى حضارات المكسٌك. وله نظام درجاته الخاصة. وقرٌباتهم
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 :نظام الحلقة الذهبٌة

 

وتلقت تكرٌما من . 8ٕ8ٔأنشؤت فً عام . وهً منظمة لؤلساتذة الماسون وقرٌباتهم 
. الحكومة األمرٌكٌة نظرا لمساهمتها المادٌة فً دعم الوالٌات المتحدة أثناء الحر  العالمٌة الثانٌة

وقد أنشؤت منظمة أخرى تعرؾ بفتٌات الببلط الذهبً . Linkسم الوصلة وتعرؾ محافلها با
 .عاما 3ٔ-ٕٔوتضم الفتٌات بٌن 
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 :العشٌرة الحقٌقٌة

 

وتعود أصوله إلى . 3ٔوهً منظمة ماسونٌة لؤلساتذة الماسون وقرٌباتهم ممن تعدٌن الـ 
وتم . أوروبا وقد أدخله بنجامٌن فرانكلٌن وفً رواٌة أخرى الجنرال الفاٌت إلى الوالٌات المتحدة

العشٌرة : ودرجاتها ثبلثة هً .منح درجاته إلى جورج واشنطن والذي منح زوجته تلك الدرجات
 .قٌة، وبطلة أرٌحا، والسامري الطٌ الحقٌ

 

 :مسافروا المخٌمات الوطنٌة

 

ا على ٌد ماٌرون فوكس لتجمع األسر الماسونٌة فً بانسلفانٌ 8ٙٙٔوأنشؤت فً عام  
 .المحبة للرحبلت والمخٌمات
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 :محاوالت توحٌد الماسونٌة

 :مركز التنسٌق واإلعالم للقوى الماسونٌة الموقعة على مناشدة ستراسبورج

 
( العلمانً)للتفرق الحادث بٌن فروع الماسونٌة وخاصة الفرعٌن الفرنسً  ظران

دول بالتوقٌع على إعبلن تفاهم  ٓٔسٌادة ماسونٌة من  ٔٔ، فقد قامت (ٌنًالد)واألنجلوساكسونً 
وركز . ، وذلك للوصول إلى حد أدنى من الوحدة الماسونٌة8ٌٙٔٔناٌر  ٕٕبٌن تلك القوى فً 

نبراسا  7ٕٖٔاإلعبلن على أسس قٌام وعمل المحفل، واتخذ من دستور أندرسون الماسونً لعام 
  .له

 :للقوى الماسونٌة الالعقٌدٌةالسكرتارٌة الدولٌة 

قامت السٌادتان الفرنسٌة والبلجٌكٌة باالتفاق  نتٌجة للخبلؾ المستمر بٌن القوى الماسونٌة
دٌسمبر  ٕٙسٌادة أخرى بتؤسٌس السكرتارٌة الدولٌة للقوى الماسونٌة البلعقٌدٌة فً  ٖٕمع 

 .وتتبادل السٌادات الماسونٌة رباسة السكرتارٌة كل عامٌن. 883ٔ
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 :الماسونٌة للفتٌان

 :نظام دي موالي الدولً

 
أسسها فرانك شٌرمان الند فً عام . عاما ٕٔ-ٕٔوهً منظمة ماسونٌة للفتٌان من  

القابد األخٌر لفرسان الهٌكل جاك دي موالي والذي أعدم هو سم اتخذ لها اسما من او. 8ٔ8ٔ
بمرسوم بابوي صادر أمبلكهم  وفرسانه حرقا فً أوابل القرن الرابع عشر علً ٌد ملك فرنسا

 .ومن أشهر أعضابها السابقٌن بٌل كلٌنتون. واتهمهم بعبادة الشٌطان والشذوذ الجنسً

 :الماسونٌة للفتٌات

 :النظام الدولً لقوس قزح

 

الح ، الدٌن، : هً منظمة ماسونٌة للفتٌات وتتكون ألوانها من سبعة ألوان تعبر عن
 .نٌة، الخدمةالطبٌعة، الخلود، اإلخبلص، الوط
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 :بنات أٌوب الدولٌة

 

. فً نبراسكا 8ٕٓٔأنشؤتها إٌثٌل مٌك فً عام . عاما ٕٓ-ٔٔمنظمة ماسونٌة للفتٌات من  
 .ولها محافل فً أنحاء العالم

 :اتمنظمة المثلث

 

 8ٕ٘ٔأسست عام . وتعمل فً والٌة نٌوٌورك فقط ٕٔ-ٓٔمنظمة ماسونٌة للفتٌات من  
 .لتصبح منظمة المثلثات 8ٙٔٔتحت اسم بنات كوك  الشرق، ثم تؽٌر اسمها فً 

الكثٌرون هم من األعضاء ولكن لم )وأشهر أعضاء الماسونٌة الذٌن ذكرتهم سجبلتها  
 (:تتذكرهم السجبل

 المنظمة الماسونٌة المنصب االسم

 محفل سانت بول ربٌس وزراء كندا السٌر جون أبوت

-محفل مونت كلٌر رابد فضاء إدوٌن الدرٌن
 ٖٖدرجة 

 محفل بروجرسو ربٌس شٌلً سالفادور ألندي

 محفل اسحاق نٌوتن 8ٗ7ٔ-جابزة نوبل للفٌزٌاء السٌر إدوارد أبلتون

 محفل مونتوجومري ٌقى الجازأسطورة موس لوٌس أرمسترونج

  مإلؾ موسٌقً برٌطانً توماس أرنً

 محفل حٌرامجنرال وبطل حر  االستقبلل  بٌنٌدٌكت أرنولد
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تحول إلى مساندة  -األمرٌكٌة
 البرٌطانٌٌن فٌما بعد

احد مإسسً الجمعٌة الملكٌة، أول  إلٌاس أشمول
 ٙٗٙٔالماسون اإلنجلٌز فً عام 

 وارٌنجتون

مصطفى كمال 
 تاتوركا

مإسس الجمهورٌة التركٌة 
 ومسقط الخبلفة اإلسبلمٌة

محفل مقدونٌا 
 رٌسورتا وفٌرٌتوس

 محفل لوٌزٌانا مإسس تكساس ستٌفن أوستن

 محفل كاتوزا ممثل أفبلم الؽر  األمرٌكً جٌنً أوتري

محفل سانت بول  أول عمٌد لحقوق جامعة ماكجٌل ولٌام بادجلً
واألستاذ األعظم 

 نتلايراإلقلٌمً لمو

جنرال شمالً فً الحر  األهلٌة  ناثانٌال بانكس
 األمرٌكٌة

 محفل مونٌتور

 ٖٖالدرجة  أدمٌرال وبطل حر  أمرٌكً ٌوجٌن بارام

 شراٌنر -محفل الحكمة عازؾ موسٌقى الجاز ولٌام بازي

مإسس الحركة الكشفٌة بالوالٌات  دانٌل بٌرد
 المتحدة

 محفل مارٌنرز

محفلً إٌان أموس  ٌكوسلوفاكٌاربٌس تش إدوارد بٌنٌس
كومنسكً و برافدا 

 فٌتزي

  ربٌس وزراء كندا الفٌسكونت بٌنٌت

شراٌنر و الطقس  مإلؾ أؼانً وموسٌقً أمرٌكً إٌرفٌنج برلٌن
محفل  -االسكتلندي
 مون

محفل كادٌز بإسبانٌا  محرر أمرٌكا الجنوبٌة سٌمون بولٌفار
ومإسس محفل النظام 

فارس  -والحرٌة ببٌرو
المعبد والطقس 
 االسكتلندي

جوزٌؾ وجٌروم 
 ولوسٌان بونابرت

حكام دول . وة نابلٌون بونابرتخإ
 أوروبٌة مختلفة فً عهد أخٌهم

 

األستاذ العظم لمحافل  ربٌس الجابون عمر بونجو
 83ٖٔالجابون فً 

 محفل سانت أندروز ربٌس وزراء كندا السٌر روبرت بوردن



 029 

 

أشهر أعماله  -نحات ورسام جوتزون بورجلوم
رإوس رإساء أمرٌكا بجبل 

 روشمور

 ربٌس محفل هاورد

 محفل رٌفر باتل أكمل جبل روشمور لٌنكولن بورجلوم

 -أقدم ماسونً اسكتلندا لورد أوشٌنلٌك جون بوزوٌل
ٔٙٓٓ 

محفلً سانت لورنس  ربٌس وزراء كندا السٌر ماكٌنزي باول
 وبلفٌل

ة مات فً معرك -مؽامر أمرٌكً جٌمس بوي
 ألمو

 محفل همبل كوتاج

ربٌس األركان األمرٌكً فً  عمر برادلً
 الحر  العالمٌة الثانٌة

 محفل وست بوٌنت

محفل حٌرام  أحد زعماء هنود الموهوك جوزٌؾ برانت
 كلٌفتونٌان

 محفل أورشلٌم سٌاسً برٌطانً إدموند بورك

 محفل سانت داٌفٌد شاعر اسكتلندي روبرت بورنز

رد األدمٌرال رٌتشا
 بٌرد

محفل فٌدرال ومإسس  جنوبًمستكشؾ القط  ال
 تاراكتٌكانمحفل أ

األستاذ األعظم  شاعر برٌطانً لورد بٌرون
 لمحافل انجلترا

عضو بمنظمات  رٌاضً برٌطانً السٌر مالكوم كامبل
 ماسونٌة عدٌدة

 محفل مون فنان أمرٌكً إٌدي كانتور

 محفل مونتزوما مؽامر امرٌكً كرٌستوفر كارسون

المؽامر والدبلوماسً اإلٌطالً  جٌوفانً كازانوفا
 الشهٌر

 محفل لٌون

 محفل فٌتبٌسك رسام روسً مارك شاجال

شراٌنر  -محفل سٌدر مإسس شركة كراٌزلر للسٌارات والتر كراٌزلر
الدرجة  -بمعبد إٌزٌس
ٖٕ 

السٌر وٌنستون 
 تشرشل

ربٌس وزراء برٌطانٌا فً الحر  
الحر  فً العالمٌة الثانٌة ووزٌر 

 الحر  العالمٌة األولى

محفلً ستودهولم 
 وروزمٌري

 محفل الفلسفة اإلٌجابٌة مإسس شركة سٌتروٌن للسٌارات أندرٌه سٌتروٌن

 محفل سانت لوٌس مستكشؾ أمرٌكً ولٌام كبلرك

 محفل جٌنكس مؽنً موسٌقى كونتري روي كبلرك

 ربٌس محفل مورٌا مؽامر ومستكشؾ أمرٌكً كلٌفبلند موزٌس

أستاذ أعظم لنٌوٌورك  محافظ نٌوٌورك دي وٌت كلٌنتون
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وأستاذ أعظم فرسان 
 المعبد

 محفل ببلت فالً مؽامر أمرٌكً شهٌر بافلو بٌل

 -محفل باسٌفٌك فنان أمرٌكً جورج كوهٌن
 شراٌنر

 محفل توماس والر مؽنً وعازؾ بٌانو أمرٌكً نات كٌنج

  صانع أسلحة كولت صاموٌل كولت

 محفل كاربونداٌل رابد فضاء أمرٌكً لٌروي كوبر

وجد  طبٌ  وعالم نبات برٌطانً إٌراسموس داروٌن
 شارلز داروٌن

 سانت داٌفٌد ًمحفل
وكانون جٌت 
 كٌلوٌنٌنج

 محفل برنس اورانج منتج ومخرج امرٌكً سٌسل دي مٌل

-بطل العالم للمبلكمة للوزن الثقٌل جاك دٌمبسً
ٔ8ٔ8 

 محفل كٌنوود

 شراٌنر بٌس المكسٌكر بورفٌنو دٌاز

 7٘ماسونً لمدة  ربٌس وزراء كندا جون دٌفٌنباكر
 -ٖٖدرجة  -عاما

 -فارس المعبد
حبر أعظم  -شراٌنر

محفلً  -لمعبد تونس
 -واكاو وكٌنٌستٌنو
أستاذ أعظم فخري 
 لدي موالي

 محفل رسل سناتور ومرشح رباسً امرٌكً روبرت دول

السٌر أرثر كونان 
 دوٌل

 محفل فٌنٌكس وك هولمزمإلؾ سلسلة شارل

 محفل أوٌل كرٌٌك من رواد صناعة النفط إدوٌن درٌك

األخ األصؽر لجورج الثالث ملك  دوق كمبرالند
 انجلترا

األستاذ األعظم 
 لمحافل انجلترا

وأول  -مإسس الصلٌ  األحمر جان هنري دونانت
 للسبلم من حاز على جابزة نوبل

 

ورج الثانً اإلبن ؼٌر الشرعً لج توماس دونكرلً
 ملك انجلترا

 -أوجد العقد الملكً
أول أستاذ أعظم 
 -لفرسان المعبد
األستاذ األعظم 
 لمحافل كٌبٌك

األستاذ األعظم  ملك انجلترا إدوارد السابع
لمحافل انجلترا وكندا 

 السفلى
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محفل هاوسهولد  ملك انجلترا إدوارد الثامن
األستاذ  -برٌجاٌد

األعظم لمحافل 
 انجلترا

 محفل سوشٌال موسٌقً جاز لٌنجتوندوك إ

ربٌس شركة إلٌبرهارد فٌبر  إٌبرهارد فابر
 لؤلقبلم

محفل شانسلور 
 وارورث

 محفل بفٌرلً هٌلز ممثل أمرٌكً دوجبلس فٌربانكس

 محفل كوبً مٌتشل كومٌدي أمرٌكً ولٌام فٌلدز

 محفل برٌستول مخترع القار  البخاري جون فٌتف

عضو مجلس إدارة  شؾ البنسٌلٌنمكت السٌر ألكسندر فلمنج
المحفل األعظم المتحد 

 إلنجلترا

مهندس كندي دعا الستخدام  السٌر سانفورد فلمنج
 المناطق الزمنٌة

 محفل سانت أندروز

الشرٌك المإسس  طبٌ  امرٌكً الدكتور والتر فلمنج
 للشراٌنرز

الشرٌك المإسس  ممثل أمرٌكً ولٌام فلورنس
 للشراٌنرز

 محفل المإلفٌن مهندس وكات  برٌطانً ر فلتشرالسٌر بانٌست

أشجار  -محفل مالطا الربٌس األمرٌكً جٌرالد فورد
 أرز لبنان الطوٌلة

 محفل فلسطٌن مإسس شركة فورد للسٌارات هنري فورد

 محفل سانت جون رجل الدولة والمخترع األمرٌكً بنجامٌن فرانكلٌن

 محفل بفرلً هٌلز ممثل أمرٌكً كبلرك جٌبٌل

 -محفل كولومبس الربٌس األمرٌكً جٌمس جارفٌلد
الدرجة  -فارس المعبد
ٖٖ 

 محفل سانت ماشر مإلؾ مسرحً برٌطانً السٌر ولٌام جٌلبرت

مإسس شركة جٌلٌت لشفرات  كٌنج جٌلٌت
 الحبلقة

 

 -محفل كونكورد رابد الفضاء والسناتور جون جلٌن
 ٖٖالدرجة 

ٌوهان فولفجانج فون 
 جوته

عاما  ٓ٘عضو لمدة  لمانًالشاعر األ
 بمحفل أمالٌا

 محفل أرٌزونا سناتور باري جولدواتر

 محفل دوسون مإسس اتحاد العمال األمرٌكً صاموٌل كومبرز

األستاذ األعظم  حاكم الهند العامإٌرل جورج دي 
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 لمحافل انجلترا جراي

 محفل مٌتشٌل رابد فضاء أمرٌكً جوس جرٌسوم

عضو مإسس للشرق  صلةمخترع المق جوزٌؾ جٌلوتٌن
 األعظم الفرنسً

فٌلدمارشال برٌطانً خبلل  إٌرل دوجبلس هٌج
 الحر  العالمٌة األولى

 محفل إلٌن

 -أول ماسونً أسود ضابط أمرٌكً برنس هال
مإسس المحفل 
األمرٌكً ونظام 
 برنس هال الماسونً

محفلً ماساشوستس و  من مإسسً الوالٌات المتحدة جون هانكوك
 وزسانت أندر

فارس  -محفل مارٌون الربٌس األمرٌكً وارن هاردٌنج
 -ٖٖالدرجة  -المعبد

أول ربٌس أمرٌكً 
أشجار  -ٌصبح شراٌنر

 أرز لبنان الطوٌلة

 محفل سولومون كومٌدي أمرٌكً شهٌر أولٌفر هاردي

محفل تسور فارن  مإلؾ موسٌقً نمساوي فرانز جوزٌؾ هاٌدن
 أٌنتراخت

ت قصته برواٌة أوح -عبد فار جوزٌا هنسون
 كوخ العم توم

 محفل جبل مورٌا

 محفل ولٌام وارن مإسس فنادق هٌلتون شارلز هٌلتون

مصمم البٌت  -معماري أمرٌكً جٌمس هوبان
 األبٌض

 محفل فٌدرال

 محفل كروي أسطورة هوكً الجلٌد الكندي تٌم هورتون

 محفل فٌدرال FBI ربٌس الـ إدجار جاي هوفر

السٌر فرٌدرٌك 
 نزهوبكٌ

 -8ٕ8ٔ-جابزة نوبل للط 
 مكتشؾ األمٌنو أسٌد

 محفل إسكوالبٌوس

مإسس شركة هورلٌك لؤللبان  ألكسندر هورلٌك
 المذابة

 محفل بٌلً سٌتً

مشهور  -ساحر أمرٌكً شهٌر هاري هودٌنً
 بقصة هروبه من سجن سنج سنج

 محفل سانت سٌسٌل

مؽامر أمرٌكً وأول ربٌس  سام هٌوستون
 لتكساس

 ندمحفل كمبرال

األستاذ األعظم  ملك األردن الحسٌن بن طبلل
 -للمحافل األردنٌة

 ٖٖالدرجة 

 محفل تٌجون رابد فضاء جٌمس إٌروٌن
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األستاذ األعظم  حاكم مصر الخدٌوي إسماعٌل
 لمحافل مصر

العقد  -محفل هارمونً الربٌس األمرٌكً أندرو جاكسون
األستاذ  -الملكً

األعظم لمحافل 
 تٌنٌسً

داعٌة سبلم ومرشح رباسة  ً جاكسونالقس جٌس
 امرٌكً

 محفل هارمونً

محفل اإلٌمان  مخترع التطعٌم إدوارد جنر
 والصداقة

فارس  -محفل جرٌنفٌل الربٌس األمرٌكً أندرو جونسون
أول ربٌس  -المعبد

أمرٌكً ٌحصل على 
 ٕٖالدرجة 

 -بطل العالم للمبلكمة للوزن الثقٌل جاك جونسون
ٔ8ٓ3-ٔ8ٔ٘ 

فار محفل فور
 وكٌنكاردٌن

 محفل جونسون سٌتً الربٌس األمرٌكً لٌندون جونسون

 محفل سانت بٌرنارد أبو البحرٌة األمرٌكٌة جون بول جونز

محامً أمرٌكً ومإسس أندٌة  ملفن جونز
 اللٌونز

 محفل جاردن سٌتً

قبل ضمها للوالٌات )ملك هاواي  كاالكاوادٌفٌد 
 (المتحدة

 معبد اإلسبلم -شراٌنر

 المحفل األخوي سناتور أمرٌكً كم  جاك

إدوارد أجوستوس 
 دوق كنت

أستاذ اعظم لمحافل  والد الملكة فٌكتورٌا
 انجلترا

األمٌر إدوارد دوق 
 كنت

األستاذ األعظم  
 لمحافل انجلترا

 محفل وٌتمان مكتشؾ فٌتامٌن سً شارلز كٌنج

مإلؾ كتا   -روابً برٌطانً ردٌارد كبلنج
 ل لآلدا جابزة نوب -األدؼال

محفل هو  أند 
 إسبرانس
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المندو  السامً  -جنرال برٌطانً لورد كتشنر
 البرٌطانً لمصر

محفل الوحدة 
أستاذ  -البرٌطانٌة

أعظم محافل مصر 
 -والسودان والبنجا 
عضو مجلس إدارة 
المحفل األعظم 

النجلترا قبل مقتله فً 
 الحر  العالمٌة األولى

 -ك لثبلث دوارتعمدة نٌوٌور فٌورٌلو الجواردٌا
 سمهاسمً مطار المدٌنة ب

 محفل جارٌبالدي

 -محفل بٌرف كلٌؾ مصارع كندي أثول الٌتون
 ربٌس معبد رمسٌس

أحد مإسسً محفل  أول حاكم للوٌزٌانا لوٌس مٌرٌوذر
 سانت لوٌس

 محفل كً ستون طٌار أمرٌكً عبر األطلسً شارلز لٌندبرج

 حفل سكوتٌام مإسس شاي لٌبتون السٌر توماس لٌبتون

محفل تسور أٌنٌج  موسٌقً مجري فرانز لٌست
 كاٌت

مهندس اسكتلندي اخترع الطرق  جون ماكدام
 المضادة للماء

 

جنرال أمرٌكً فً الحربٌن  دوجبلس ماكارثر
قابد  -ربٌس األركان -العالمٌتٌن

خسر  -معارك المحٌط الهادي
معركة الفلبٌن ثم نجح فً 
 استعادتها مرة أخرى

اسونٌة عضو الم
عضو مدى  -بالفلبٌن

الحٌاة بمعبد النٌل 
 للشراٌنرز

 المحفل األٌونً مإسس مجلة ودار نشر ماكلٌن جون ماكلٌن

 محفل حٌرام الربٌس األمرٌكً جٌمس مادٌسون

المحفل األعظم  جنرال أمرٌكً جورج مارشال
 لمقاطعة كولومبٌا

شرٌك مإسس  -منتج أمرٌكً لوٌس ماٌر
 ن ماٌرلشركة مترو جولدوٌ

 محفل سانت سٌسٌل

 محفل روشستر شرٌك مإسس لعٌادات ماٌو الدكتور شارلز ماٌو

ثوري إٌطالً وعضو  جوزٌبً مازٌنً
 الكاربوناري

أستاذ أعظم للشرق 
  األعظم اإلٌطالً
وزعٌم النورانٌٌن 

وأكبر . بؤوروبا
رإوس الماسونٌة 
 األوروبٌة فً زمانه
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فارس  -ل حٌراممحف الربٌس األمرٌكً ولٌام ماكٌنلً
 العقد الملكً  -المعبد

مإسس شركة ماكلولٌن التً  سام ماكلولٌن
 أصبحت جنرال موتورز كندا

عضو  -محفل سٌدر
العقد  -عاما 7٘
 -فارس المعبد -الملكً

ربٌس نادي الشراٌنرز 
 بؤوشاوا

 محفل هرمان اول حاكم لمٌسوري ألكسندر ماكنٌر

وٌم ؾ التنشطبٌ  نمساوي مكت فرانز مٌسمر
 المؽناطٌسً

 محفل فٌبلدٌلفٌس

جابزة  -مكتشؾ سرعة الضإ البرت ماٌكلسون
 8ٓ7ٔ-نوبل للفٌزٌاء

 محفل واشنطن

 محفل ٌوتوبٌا أمرٌكًممثل  توم مٌكس

 -محفل سانت بول مولسون للبٌرة ةمإسس شرك جون مولسون
األستاذ اإلقلٌمً 
 األعظم لمونتلاير

 نٌؾ سورمحفل  مخترع المنطاد جاك مونجولفٌٌه

فولفجانج أمادٌوس 
 موتسارت

قٌل  -الموسٌقً النمساوي الشهٌر
إنه قتل على ٌد الماسونٌة بالسم 

 إلفشابه أسرارهم

محفل تسور فولت 
 أتٌف كاٌت

مهندس ارتبط اسمه بماركة  رانسوم أولدز
 أولدزموبٌل للسٌارات

 محفل كابٌتول

 المحفل األٌونً كبٌر أساقفة تورنتو دٌروٌن أوٌن

 الشرفٌة ٖٖالدرجة  الع  جولؾ شهٌر رنولد بالمرأ

 محفل مٌلوود مإلؾ أمرٌكً نورمان بٌٌل

 محفل كاٌن مستكشؾ القط  الشمالً روبرت بٌري

ملك  -أول إمبراطور للبرازٌل بدرو األول
 البرتؽال

األستاذ األعظم للشرق 
 األعظم البرازٌلً

 محفل واساتف مإسس جً سً بنً جٌمس بنً

 محفل لٌنكولن الجنرال األمرٌكً الشهٌر شٌنججون بٌر

هزم فً  -مخترع دفاع بٌكٌت جورج بٌكٌت
 جٌتسبورج

 محفل دوؾ
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أحد  -جنرال جنوبً ومحامً ألبرت باٌك
مإسسً وكبٌر قضاة الكوكلوكس 

 كبلن

-محفل وٌسترن ستار
المفتف األعظم للطقس 
االسكتلندي للسٌادة 

مإسس نظام  -الجنوبٌة
الطقوس للطقس 

رأس . االسكتلندي
الماسونٌة العالمٌة 
 والنورانٌٌن فً زمانه

العقد  -محفل كولومبٌا الربٌس األمرٌكً جٌمس بولك
 .الملكً

-أستاذ محفل سلٌمان وزٌر الحر  األمرٌكً جوٌل بوٌنست
أدخل الماسونٌة إلى 

 المكسٌك

 محفل هنري براون كومٌدي أمرٌكً رٌتشارد برٌور

م عربات النوم واألكل مإسس نظا جورج بولمان
 بالقطارات

 محفل التجدٌد

 محفل أوفٌد الشاعر الروسً الشهٌر ألكسندر بوشكٌن

 -محفل سانت أندرو بطل حر  االستقبلل األمرٌكٌة بول رٌفٌر
األستاذ األعظم 
 لماساشوستس

 محفل كوزموس 8ٖٔٔ-جابزة نوبل للط  شارلز رٌشٌه

 ٕٔط اسق -طٌار حربً أمرٌكً إٌدي رٌكنبٌكر
بالونات فً الحر   ٗطابرة و

 العالمٌة األولى

 محفل كٌلوٌنٌنج

 -اإلخوة السبعة وأبٌهم فرٌق لبلستعراض اإلخوة رٌنجلٌنج
 محفل بارابو

بطل العالم للمبلكمة للوزن  شوجر راي
 الخفٌؾ

 محفل جوبا

 شراٌنر ربٌس المكسٌك أبٌبلردو رودرٌجٌز

 -محفل هولٌوود مؽنً وممثل روي روجرز
 kcch -ٖٖالدرجة 

الطقس  -محفل هولندا الربٌس األمرٌكً فرانكلٌن روزفلت
األستاذ  -االسكتلندي

األعظم الفخري لدي 
حضر تكرٌس  -موالي

أبنابه الثبلثة كماسون 
أول  -بمحفل أرشٌتكت

ربٌس أمرٌكً ٌصبح 
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من أشجار أرز لبنان 
 الطوٌلة

 محفل ماتٌنكوك الربٌس األمرٌكً ثٌودور روزفلت

المصرفً الٌهودي الشهٌر النافذ  ثان ماٌر روتشٌلدنا
 -فً شإون القرن التاسع عشر
نجح فً خداع المستثمرٌن 

البرٌطانٌٌن حول فوز نابلٌون فً 
معركة واترلو مما مكنه من تكبٌل 

ملٌون جنٌه  3ٓٓانجلترا بدٌن بلػ 
 استرلٌنً وقت وفاته

 محفل إٌمٌولٌشن

 نرشراٌ ربٌس المكسٌك باسكوال روبٌو

كات  كابتن بلود  -روابً انجلٌزي رافاٌل ساباتٌنً
 وسكراموف

 محفل أورشلٌم

محفل سترٌكت  مدٌر إذاعً وتلفزٌونً دافٌد سارنوؾ
 أوبسٌرفانس

محفل لوفري امًٌ دي  مخترع الساكسفون أنتوان جوزٌؾ ساكس
 ٌونٌون

أول أستاذ اعظم   أنتونً ساٌر
 لمحافل انجلترا

 -استاذ محفل النكستر األمرٌكً الربٌس جٌمس بٌوكانن
عظم ستاذ األناب  األ

 لمحافل بانسٌلفانٌا

مستكشؾ برٌطانً للقط   روبرت سكوت
 الجنوبً

محفلً دروري لٌن 
 والبحرٌة

 محفل سانت دافٌد روابً برٌطانً السٌر والتر سكوت

اشتهر بالمفتف -ممثل برٌطانً بٌتر سٌلرز
 كلوزو فً النمر الوردي

 محفل شٌلسٌا

السٌر إرنست 
 شاكٌلتون

 محفل البحرٌة مستكشؾ للقط  الجنوبً

محفل القدٌس ٌوحنا  مخترع األومنً باص جورج شٌلٌبٌر
 األٌتونً

 محفل سومً مإلؾ موسٌقً فنلندي ٌان سٌبٌلٌوس

محفل جون روس  صحافً ومذٌع كندي جوردون سانكلٌر
 روبرتسون
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 -ل فٌنسٌنسمحف كومٌدي وممثل امرٌكً شهٌر رٌد سكٌلتون
 شراٌنر شهٌر

 محفل جٌت سٌتً مخترع األلة الكاتبة الكهربابٌة جٌمس سماثرز

 محفل حٌرام مإلؾ موسٌقً أمرٌكً شهٌر جون فٌلٌ  سوسا

عازؾ األورجن  مإلؾ موسٌقً برٌطانً السٌر ارثر سولٌفان
 لمحفل انجلترا األعظم

 محفل بروبابلً مإلؾ رحبلت جالٌفر جوناثان سوٌفت

 محفل كٌلونٌنج الربٌس األمرٌكً ٌام هاورد تافتول

مإسس سلسلة مطاعم وٌتنً  توماس دٌؾ
 للهامبرجر

الدرجة  -محفل باٌلٌس
 -المفتف األعظم -ٖٖ

الصلٌ  األعظم لببلط 
 الشرؾ

 -محفل برانسون مإلؾ موسٌقى كونتري مٌلفٌن تٌلٌس
المفتف  -ٖٖالدرجة 
الصلٌ   -األعظم

 األعظم لببلط الشرؾ

 محفل أالباما قابد بمعركة ألمو ٌام ترافٌسول

الربٌس األمرٌكً الذي استعمل  هاري ترومان
 القنابل الذرٌة

األستاذ  -محفل بٌلتون
 -األعظم لمٌسوري

الدرجة  -فارس المعبد
 -حبر للشراٌنرز -ٖٖ

األستاذ األعظم 
 الفخري لدي موالي

 محفل النجم القطبً الكات  األمرٌكً الشهٌر مارك توٌن

 شراٌنر الربٌس المكسٌكً مٌجٌل فالدٌز

 محفل األمل والمرساة رابد الٌوجا والهندوسٌة فً الؽر  سوامً فٌفٌكاناندا

 محفل نٌؾ سور الكات  والفٌلسوؾ الفرنسً فرانسوا فولتٌر

 محفل فرانكلٌن أطول إنسان روبرت وادلو

منشد المحفل األعظم  حاكم أالباما جورج واالس
 ألالباما

احد مإسسً ورانر برذرز  اك وارنرج
 لئلنتاج السٌنمابً

 محفل جبل الزٌتون

الجنرال جوزٌؾ 
 وارن

طبٌ  وقابد حربً قتل فً معركة 
 بونكرهٌل

 -محفل سانت أندروز
األستاذ األعظم 
 لماساسشوستس
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المحفل العظم لبرنس  مإلؾ أمرٌكً بوكر واشنطن
 هال بماساسشوستس

محفل  ٌكً األولالربٌس األمر جورج واشنطن
 -فرٌدرٌكسبورج
ربٌس محفل 
 اإلسكندرٌة

محفل مارٌون  الممثل األمرٌكً الشهٌر جون واٌن
دي موالي  -ماكدانٌل
 ٖٖالدرجة  -سابق

 محفل نبتون أول من عبر المانف الكابتن ماثٌو وٌ 

الذي هزم نابلٌون بونابرت فً  دوق ولٌنجتون
 معركو واترلو

 المحفل األٌرلندي

 محفل ابولو المإلؾ األٌرلندي ر واٌلدأوسكا

 محفل ببلٌموث ملك انجلترا ولٌام الرابع

أحد مإسسً شركة ابل  ستٌؾ وزنٌاك
 للكومبٌوتر

 محفل شارٌتً

احد مإسسً شركة  -منتج أمرٌكً دارٌل زانوك
 فوكس القرن العشرٌن

 محفل جبل الزٌتون

 محفل اكوردٌا منتج امرٌكً فلورنس زٌجفٌلد

ناشر وصحافً روسً كان من  نافٌكوؾ نٌكوالي
كبار معارضً القٌصر نٌقوال 

 الثانً

 

أمرٌكً هاجر إلى انجلترا لٌإسس  جاكو  بٌركٌنز
شركة بٌركٌنز للعمبلت الورقٌة 
التً كانت أول من طبع طوابع 

 البرٌد فً العالم

 

با قابد بحري امرٌكً قاد قار ماثٌو بٌري
قصى لفتح بخارٌا إلى الشرق األ

 ٌق تجاريطر

 

أحد أربعة جنراالت عند بداٌة  اسرابٌل بوتنام
قابد  -حر  االستقبلل األمرٌكٌة
 معركة بونكرهٌل

 

أحد جنراالت حر  االستقبلل  روفوس بوتنام
 األمرٌكٌة

أول أستاذ أعظم 
 لمحافل أوهاٌو

أول ربٌس لمجلس الشٌوخ  مانوٌل كوٌزون
 أول ربٌس التحاد الفلبٌن -الفلبٌنً

تاذ اعظم أول أس
 للماسونٌة الفلبٌنٌة

 
 ماٌكل رٌتشاردز

ممثل أمرٌكً أدي دور كرٌمر فً 
 مسلسل ساٌنفلد
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 -المدعً العام للوالٌات المتحدة إلٌوت رٌشاردسون
 استقال أثناء فضٌحة ووترجٌت

 

الجنرال ماثٌو 
 رٌدجوي

  ربٌس األركان األمرٌكً

  جورج واشنطن الفلبٌن جوزٌه رٌزال

  ممثل أمرٌكً وٌل روجرز

  مإسس جمعٌة رجال الخش  جوزٌؾ كولٌن رووت

  المعروؾ بالعم سام جون رسك

  مخترع شخصٌة بامبً فلٌكس سالتن

الكولونٌل هارالند 
 ساندرز

  KFCمإسس 

اشتهر بشخصٌة  -ممثل أمرٌكً تلً سافاالس
 كوجاك

 

  مإسس طابفة المورمون جوزٌؾ سمٌث

ة وٌست بوٌنت مإسس أكادٌمٌ سٌلفانوس ثاٌر
 العسكرٌة الشهٌرة

 

  جنرال أمرٌكً جوناثان واٌنراٌت

كان عضو محكمة . قابد امرٌكً لوٌس واالس
كت  رواٌة . قتلة أبراهام لٌنكولن
 بن هور

 

  رجل أعمال أمرٌكً جون واناماكر

اشتهر بدوره فً . ممثل أمرٌكً ولٌام أبوت
 أبوت وكاستٌلو

 

  رٌكوأول حاكم لبورتو أالن شارلز

  رسام أمرٌكً عزرا أمٌس

ابتكر . فنان كارتون أمرٌكً براد أندرسون
 شخصٌة مارمادوك

 

مإسس سبلح الجو األمرٌكً فً  الجنرال هنري أرنولد
 الحر  العالمٌة الثانٌة

 

األستاذ . ابن الملكة فٌكتورٌا األمٌر أرثر
 األعظم لمحافل انجلترا

 

الذي صنع تمثال النحات الفرنسً  فرٌدرٌك بارتولدي
 الحرٌة

 

أدي أصوات شخصٌات كارتونٌة  مٌل ببلنك
 كثٌرة مثل بجز بونً وفلٌنتستونز

 ٓ٘ماسونً ألكثر من 
 عاما
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مإسس الماسونٌة فً   األ  فرانسٌسكو كالفو
كوستارٌكا فً عام 

ٔ3ٙ٘ 

وزٌر الحر  والخارجٌة  لوٌس كاس
 األمرٌكً

أستاذ أعظم ألٌوا 
وأول أستاذ أعظم 

 شٌجنلمٌ

قابد الؽارات األمرٌكٌة األولى  الجنرال جٌمس دولٌتل
 على طوكٌو

 

  قٌصر بروسٌا فرٌدرٌك الثانً الكبٌر

  مإسس تكساكو أوٌل جون جٌتس

عرؾ . مهرج سٌرك سوٌسري جروك
 بملك المهرجٌن

 

مكنسات للصاح  ماركة هوفر  فرانك هوفر
 الكهربابٌة

 

  جونسون ناب  الربٌس األمرٌكً هوبرت همفري

  ربٌس المكسٌك بنٌتو شوارٌز

كامٌهامٌها الثالث 
 والرابع والخامس

  ملوك هاواي

قاد حرو  . جنرال روسً شهٌر مٌخابٌل كوتوزوؾ
 ضد العثمانٌٌن ونابلٌون

 

  مخترع الؽواصة سٌمون لٌك

ناب  الربٌس األمرٌكً فرانكلٌن  هنري واالس
 روزفلت

 

  مرٌكً وٌلسونناب  الربٌس األ توماس مارشال

ناب  الربٌس األمرٌكً جروفر  أدالي ستٌفنسون
 كلٌفبلند

 

ناب  الربٌس األمرٌكً ثٌودور  شارلز فٌربانكس
 روزفلت

 

  ناب  الربٌس األمرٌكً ماكٌنلً جارٌت هوبرت

  ناب  الربٌس األمرٌكً جرانت شوٌلر كولفاكس

  ناب  الربٌس األمرٌكً بٌوكانان جون برٌكنرٌدج

  ناب  الربٌس األمرٌكً بٌرس م كٌنجولٌا

  ناب  الربٌس األمرٌكً بولك جورج داالس

  ناب  الربٌس األمرٌكً فان بورٌن رٌتشارد جونسون

  ناب  الربٌس األمرٌكً مونرو دانٌل تومبكٌنز

  ناب  الربٌس األمرٌكً مادٌسون إلبرٌدج جري

ناب  الربٌسٌن األمرٌكٌٌن  جورج كلٌنتون
 مادٌسون جٌفرسون و
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وأحد  الربٌس المصري الشهٌر أنور السادات
مإسسً الضباط األحرار التً 
ارتبط اسمها بالبنابٌن األحرار 

 (الماسونٌة)

فً  ٖٖرقً للدرجة 
من  8٘3ٔفبراٌر  ٕٔ

قبل المحفل السامً 
 السوري

وعضو  الربٌس المصري الشهٌر جمال عبدالناصر
 فخري بروتاري القاهرة

 

  ممثل مصري كمال الشناوي

  ممثل مصري حسٌن رٌاض

  ممثل مصري زكً طلٌمات

  ممثل مصري محمود الملٌجً

  ممثل مصري شفٌق نورالدٌن

  ممثل مصري محسن سرحان

  ممثل مصري أحمد عبلم

  ممثل مصري ٌوسؾ بك وهبً

  ربٌس وزراء مصري أحمد ماهر باشا

ربٌس وزراء مصري فً عهد  على ماهر باشا
وأول ربٌس وزراء بعد  الملكٌة

 ٌولٌو ٖٕثورة 

 

ربٌس الدٌوان الملكً المصري  أحمد حسنٌن باشا
وأحد رعاة الملك فاروق اثناء 

أول عربً . دراسته بانجلترا
ٌشارك فً األلعا  األولمبٌة من 
خبلل لعبة الشٌف حٌن كان 

 ٌدرس بانجلترا

 

  ربٌس الدٌوان الملكً المصري حافظ عفٌفً باشا

أول أستاذ أعظم  أحد مإسسً النادي األهلً ك راؼ إدرٌس ب
مصري للماسونٌة 

 المصرٌة

األستاذ األعظم  حاكم مصر الخدٌوي توفٌق
الفخري للماسونٌة 

 المصرٌة

أستاذ اعظم للمحفل   المصلح الشهٌر جمال الدٌن األفؽانً
الوطنً العامل بنظام 
ممفٌس وعضو محفل 

 كوك  الشرق

مصر، ومإسس الفكر مفتً  الشٌخ محمد عبده
 اإلسبلمً الحدٌث

كان عضوا بنفس 
محفل األفؽانً، 
 ورأسه بعد األفؽانً

األستاذ األعظم ورٌث عرف مصر فً فترة األمٌر محمد علً 
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الخدٌوي عباس حلمً الثانً  توفٌق
 والملك فاروق

 للماسونٌة المصرٌة

عضو بعدة محافل  إمبراطور فرنسا نابلٌون بونابرت
أدخل . فرنسٌة

الماسونٌة إلى مصر 
عندما أنشؤ محفل 
إٌزٌس على نظام 

 ممفٌس

األمٌر عبدالقادر 
 الجزابري

انضم لمحفل ماسونً  قابد ثورة الجزابر ضد الفرنسٌٌن
بمصر فً طرٌقه إلى 

أدخل . المنفى
 الماسونٌة إلى سورٌا

الكاهن األعظم  موحد إٌطالٌا جوزٌبً جارٌبالدي
الفخري للطقس القدٌم 

-لممفٌسوالبدابً 
 مصراٌم

دوق فٌلٌ  ماونتباتن  
 إدنبرة

أستاذ أعظم لمحافل  زوج الملكة إلٌزابٌث الثانٌة
 انجلترا

إقلٌم خوزستان )حاكم عربستان  الشٌخ خزعل
 (بإٌران حالٌا

األستاذ األعظم 
الفخري للماسونٌة فً 

 خوزستان

 8ٔ8ٔزعٌم مصري قاد ثورة  سعد زؼلول
تؤسٌس برلمان  على وعمل
 تولى رباسة الوزراء. منتخ 

 عضو بمحفل األفؽانً

قابد الحركة الوطنٌة المصرٌة بعد  محمد فرٌد
وربٌس . وفاة مصطفى كامل

الحز  الوطنً المصري حتى 
 وفاته فً ألمانٌا

مندو  الشرق 
الماسونً األعظم 

العثمانً فً مصر فً 
كما جاء  8ٔٓٔعام 

فً رسالة من السٌر 
جٌرارد لوثر بالسفارة 

انٌة فً البرٌط
 8ٕبتارٌخ  استانبول
السٌر إلى  8ٔٓٔماٌو 

شارلز هاردٌنج 
بخصوص استفسار 

السٌر إلدون  من
جورست القنصل 

البرٌطانً العام بمصر 
أبرٌل  ٖٕبتارٌخ 
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حول صلة  8ٔٓٔ
محمد فرٌد كمندو  
للماسونٌة العثمانٌة 
بمصر بحركة االتحاد 

  والترقً

مإلؾ كتا  تحرٌر المرأة  قاسم أمٌن
 اعً لخلع الحجا والد

 عضو بمحفل األفؽانً

 عضو بمحفل األفؽانً كات  شهٌر أدٌ  اسحاق

  آخر شاه إلٌران محمد رضا بهلوي

األمٌر أحمد الجابر 
 الصباح

عضو الماسونٌة  أمٌر الكوٌت ووالد األمٌر الحالً
أحضر . المصرٌة

لولدٌه صباح وجابر 
 معلما ماسونٌا لبنانٌا

  تونس األسبقربٌس  الحبٌ  بورقٌبة

ربٌس الوزراء )الصدر األعظم  مدحت باشا
العثمانً فً عهد السلطان عبد 

 (الحمٌد الثانً

األستاذ األعظم 
 للماسونٌة العثمانٌة
وعضو محفل 

 بودروس فً استانبول

خٌر الدٌن باشا 
 التونسً

 محفل بودروس الصدر األعظم العثمانً

ربٌس الوزراء بعد إسقاط  محمد طلعت باشا
لسلطان عبدالحمٌد الثانً فً ا

ٔ8ٓ3 

أول أستاذ أعظم 
للشرق العثمانً بعد 
إعادة إنشابه فً 

ٔ8ٓ3 

من أفتى بخلع السلطان عبدالحمٌد  الشٌخ موسى كاظم
 الثانً

 محفل بودروس

أحد أربعة شكلوا وفد خلع  إٌمانوٌل قره صو
 السلطان عبدالحمٌد الثانً

محفل مقدونٌا 
 رٌسورتا

. كان خاله ماسونٌا العراق األسبق ربٌس صدام حسٌن
وقام السفٌر البرٌطانً 
بإدخاله فً زمرة 
 الماسونٌة بالعراق

الٌهودي رفٌق لٌنٌن فً إنشاء  لٌون تروتسكً
 االتحاد السوفٌتً

انضم للماسونٌة فً 
فترة مبكرة قبل اللحاق 
 بالرك  الشٌوعً

الفٌلسوؾ والكات  اللبنانً  جبران خلٌل
 األمرٌكً

 

  شاعر لبنانً شهٌر ا أبوماضًإٌلٌ

محفل بروباجاندا دوي صاح   -رجل األعمال اإلٌطالً سٌلفٌو بٌرلوسكونً
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نادي إٌه سً مٌبلن وعدد من 
الصحؾ والقنوات التلفزٌونٌة 

 ربٌس وزراء إٌطالٌا -اإلٌطالٌة

–P2 

الراه  الروسً الشهٌر المقر   جرٌجوري راسبوتٌن
 من ببلط القٌصر نٌقوال الثانً

 

أحد مإسسً الثٌوصوفٌة الحدٌثة  ألٌستر كراولً
 وربٌس نظام معبد الشرق

كبٌر  -ٖٖالدرجة 
كهنة نظام معبد 

 الشرق

  مإلؾ موسٌقً المانً شهٌر رٌتشارد فاجنر

مإلؾ موسٌقً ألمانً شهٌر  لودفٌج فان بٌتهوفن
 عرؾ بؤبً الموسٌقى

 

  ممثل أمرٌكً إرنست بورجنٌن

أخرج أول فٌلم  -خرج أمرٌكًم دافٌد دبلٌو جرٌفٌث
روابً فً تارٌخ السٌنما وهو 

 "مولد أمة"

 

مإلؾ كتا  اضمحبلل وسقوط  إدوارد جٌبون
 اإلمبراطورٌة الرومانٌة

 

  شاعر ألمانً شهٌر فرٌدرٌك شٌلر

  مإسس جامعة ستانفورد لٌبلند ستانفورد

  ربٌس شركة بٌل للطابرات لورنس بٌل

  ماوٌاتربٌس داو للكٌ ولٌام داو

  أول أدمٌرال للبحرٌة األمرٌكٌة دافٌد فراجوت

جنرال أمرٌكً بالحر  العالمٌة  مارك كبلرك
 الثانٌة

 

  جنرال أمرٌكً جوزٌؾ ستٌلوٌل

  جنرال أمرٌكً كورتٌز الماي

كات  كلمات النشٌد الوطنً  فرانسٌس سكوت كً
 األمرٌكً

 

  كات  دعوة الوحدة رالؾ بٌبلمً

  لربٌس األمرٌكًا جٌمس مونرو

  أول ربٌس ألٌسلندا سفٌن بٌورنسون

  ربٌس المكسٌك مٌجٌل ألٌمان

قام بتعدٌل نظام  ملك السوٌد شارلز الثالث عشر
درجات الطقس 
 السوٌدي للماسونٌة

جوستافوس السادس 
 أدولفوس

  ملك السوٌد

 إمبراطور اإلمبراطورٌة  فرانسٌس الثانً
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 الرومانٌة المقدسة

  ملوك الٌونان ول والثانًجورج األ

  ملك بلجٌكا لٌوبولد األول

  قٌصر روسٌا بطرس األكبر

قام بتوحٌد ألمانٌا  -قٌصر بروسٌا ولٌام األول
 -بمساعدة مستشاره بسمارك

هزمت قواته فرنسا فً حر  
ٔ37ٓ 

 

  ملك هولندا ولٌام الثانً

  ملك انجلترا ولٌام الرابع

  مثودٌةأسقؾ بالكنٌسة ال جٌمس بٌكر

  مإسس الكنٌسة العالمٌة هوسٌا باللو

  معمدانً، مإسس جامعة باٌلور روبرت باٌلور

  مإسس كنٌسة الناس برٌستون برادلً

ربٌس الكنٌسة البرٌسبٌتارٌة فً  هٌو إٌفانز
 الوالٌات المتحدة

 

  ربٌس أساقفة كانتربري جٌوفري فٌشر

  أسقؾ مثودي ٌوجٌن فرانك

  جلس األساقفة المٌثودٌٌنربٌس م تٌتوس لو

مكتشؾ مدٌنة ماشو بٌشو األثرٌة  حٌرام بٌنجام
 ببٌرو

 

  مكتشؾ منابع النٌل األزرق جٌمس بروس

  مإسس حركة الكشافة روبرت بادن باول

قابد الحملة الفرنسٌة على مصر  كلٌبر
 بعد نابلٌون

 

  ربٌس لبنان األسبق كمٌل شمعون

الهند وأحد مإسسً ربٌس وزراء  جواهر الل نهرو
 كتلة عدم االنحٌاز

 

مإسس جماعة . المستعمر الشهٌر سٌسل رودس
 .المابدة المستدٌرة

 

ربٌس الكنٌسة اإلنجٌلٌة فً جنو   القس دٌزموند توتو
أفرٌقٌا، األمٌن العام لمجمع كنابس 
جنو  أفرٌقٌا، ناب  مدٌر 

صندوق التعلٌم البلهوتً التابع 
ز على حاب. لمجلس كنابس العالم

 جابزة نوبل للسبلم

 

األدمٌرال الذي دمر أسطول  هوراشٌو نلسون
 نابلٌون فً معركة أبوقٌر البحرٌة 
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  موسٌقار أمرٌكً جورج جرشوٌن

صاح  . أبو الموسٌقى اإللكترونٌة جان مٌشٌل جار
 .أول حفلة مصورة فً النارٌخ

أرقام قٌاسٌة بكتا   4صاح  
 .جٌنٌس لعدد حضور حفبلته

االحتفالٌة الماسونٌة صاح  
الشهٌرة عند سفح الهرم فً عام 

ٔ888 

 

  ممثل أمرٌكً جلٌن فورد

  ممثل أمرٌكً هاربو ماركس

  مؽامر ومستكشؾ أمرٌكً دٌفً كروكٌت

  ممثل امرٌكً بٌلً واٌلدر

أحد أعضاء عابلة روتشٌلد  جٌمس ماٌر روتشٌلد
 الٌهودٌة

 

  مإلؾ رواٌة جذور الشهٌرة ألكس هاٌلً

  أحد علماء الحملة الفرنسٌة جاسبار مونج

  مصمم برج أٌفل الشهٌر جوستاؾ أٌفل

  مترجم رباعٌات الخٌام السٌر رٌتشارد بٌرتون

  زعٌم الطابفة اإلسماعٌلٌة أؼاخان الثالث

  أمٌر أفؽانستان حبٌ  هللا خان

 عضو دي موالي  والت دٌزنً

 عضو دي موالي  بٌل كلٌنتون

  ربٌس فرنسا ترانفرانسوا مٌ

أبو . زوج ملكة هولندا جولٌانا األمٌر برنارد
مإسس . الملكة بٌتارٌكس
 بٌلدربرج

المحفل  -ٖٖالدرجة 
 األعظم فً الهاي
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 عضو محفل ربٌس وزراء برٌطانٌا تونً بلٌر
الدرجة  -ستودهولم
ٖٖ 

 الطقس االسكتلندي وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة جٌمس بٌكر

  ربٌس مجلس الشٌوخ األمرٌكً ٌفنٌوت جٌنجر

وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة  كولٌن باول
وربٌس األركان السابق اثناء 

 حر  الخلٌج األولى

 

( النهلٌست)مإسس العدمٌة  مٌخابٌل باكونٌن
 (أناركٌست)والفوضوٌة 

 

كارل ماركس 
 وفرٌدرٌك إنجلز

  مإسسا الشٌوعٌة

  االرتقاءصاح  نظرٌة النشوء و شارلز داروٌن

قادة الثورتٌن األمرٌكٌة أحد  الماركٌز دو الفاٌت
 والفرنسٌة

عضو الماسونٌة 
عضو  -الفرنسٌة

 فخري بعدة محافل
ومحافل عظمى  زرقاء

 أمرٌكٌة

أحد قادة الثورة . كات  فرنسً أونورٌه مٌرابو
 الفرنسٌة

 

  أحد قادة الثورة الفرنسٌة دانتون

  الثورة الفرنسٌة أحد قادة ماكسٌمٌلٌان روبسبٌٌر

صاح  نظرٌات علم النفس  سٌجموند فروٌد
 القابمة على الجنس

 

ربٌس بنك أمبروزٌانو ومصرفً  روبرتو كالفً
قتلته الماسونٌة لسرقته . الفاتٌكان

 أموال إخوانه الماسون اإلنجلٌز

 محفل بروباجاندا دوي

  ربٌس وزراء إٌطالٌا عدة مرات جولٌو أندرٌوتً

ربٌس محفل  عمٌل أجهزة مخابرات عدٌدة لٌشٌو جٌللً
 بروباجاندا دوي

فرانسٌسكوا دي 
 مٌراندا

  أحد قادة ثوار أمرٌكا البلتٌنٌة

  المخترع الشهٌر جٌمس وات

  ربٌس األرجنتٌن خوان بٌرون

  ربٌس فرنسا جاك شٌراك

  ربٌس ٌوؼوسبلفٌا جوزٌؾ بروز تٌتو

  ربٌس كوبا فٌدل كاسترو
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 :بالماسونٌةمنظمات متصلة 

فإن الصلة موجودة بقوة . رؼم نفً الماسونٌة لكونها مرتبطة بؤي من المنظمات التالٌة
. وفً البعض اآلخر لهما نفس الهٌكل التنظٌمً. ففً بعض األحٌان ٌكون المإسس ماسونٌا. بٌنها

و المنظمة أ هذهوفً البعض اآلخر تتفق فً الشعارات وحتً فً الجمل المستخدمة لشرح عمل 
 .تلك

 :النورانٌون أو المستنٌرون

 

فهو ال ٌتستر خلؾ قناع كباقً فروع الماسونٌة، . ٌعد أخطر النظم الماسونٌة على اإلطبلق 
بل هو ٌتفاخر بكونه نظاما علمانٌا معادٌا للدٌن، ترتبط طقوسه بعبادة الشٌطان وتنفٌذ مخطط 

والذي سنتعرؾ علٌه فٌما بعد كنظام ) ٌدعالمً للسٌطرة على العالم وإنشاء النظام العالمً الجد
ولٌس هذا ما ٌدعٌه معادوه بل هو ما تذكره مصادره . (الدجال
 .الرسمٌة

على ٌد أدم واٌزهاوبت  ظاهرٌا وقد تؤسس هذا النظام 
الذي كان أبوه أستاذا للقانون وٌنحدر من أصول  (3ٖٓٔ-7ٗ3ٔ)

ثم التحق  وقد درس واٌزهاوبت فً مدرسة الجزوٌت العلٌا. ٌهودٌة
وعٌن فٌما بعد أستاذا . بكلٌة الحقوق بجامعة إنجولشتادت ببافارٌا

قام  77ٙٔماٌو  ٔثم فً . للقانون وهو فً الخامسة والعشرٌن
وقد بدأت منظمته ببطء فً . بتؤسٌس ما عرؾ بالنورانٌٌن ببافارٌا

البداٌة ثم قام الماسونً البارون أدولؾ فون كٌننٌجه بضم العدٌد من 
 .اء وانتشرت محافل النورانٌٌن فً دول مختلفة وضمت أعضاء من مهن مختلفةاألعض

منعت محافل النورانٌٌن من قبل حكومة بافارٌا وتم طرد واٌزهاوبت من  73ٗٔوفً عام  
ولكن النورانٌٌن كان قد استعدوا لتلك اللحظة فقاموا بمد نشاطهم إلى . كنٌسته فً العام التالً
  .كالٌسترو ودانتون حٌث كان لهم التؤثٌر المباشر فً الثورة الفرنسٌةفرنسا علً ٌد مٌرابو و

وظهر تؤثٌر النورانٌٌن مبكرا فً العالم الجدٌد حٌث كان شعارهم الشهٌر الهرم الذي ٌحتوي عٌن 
 73٘ٔوقام النورانٌون فً عام . هو نفسه شعار الوالٌات المتحدة منذ بداٌتها( أو الدجال)إبلٌس 

فل لهم بنٌوٌورك تحت اسم محفل كولومبٌا والذي تؽٌر اسمه فٌما بعد لٌصبح بتؤسٌس أول مح
 وفً ثبلثٌنٌات القرن العشرٌن قام الربٌس األمرٌكً. محفل روكفلر مع بداٌات القرن العشرٌن

مإسسً المحفل النورانً األول بوضع شعار روزفلت الذي ٌنحدر من نسل أحد  الماسونً
مع كون الهرم الموجود . عار النورانٌٌن على الدوالر األمرٌكًالوالٌات المتحدة الذي هو ش
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مهمتنا قد : وكت  علٌها بالبلتٌنٌة. درجة هً نفس درجات النظام النورانً ٖٔبالشعار ٌتكون من 
وتحت . Novus Ordo Seclorumوالنظام الجدٌد للعصور  Annuit Coeptisانتهت 

الثورة األمرٌكٌة وكذلك تم فٌها إنشاء المحفل وهً السنة التً قامت فٌها  77ٙٔالهرم كتبت 
 ٕٖوالناحٌة األخرى من الشعار بها النسر األمرٌكً الشهٌر والذي ٌتكون جناحاه من  .النورانً

رٌشة بدون حسا  أصل الجناح وهً درجات الماسونٌة حتى نهاٌة درجات الطقس االسكتلندي 
أن الماسونٌة تنفً ارتباطها بالنورانٌٌن  ومن العجٌ  .وتعلو رأس النسر نجمة داود السداسٌة

. رؼم أن كل محفل ماسونً ٌحتوي على رمز الهرم الذي ٌحوي العٌن بداخله

 

 
وٌمكن القول أن النورانٌٌن هم الفرع العملً من الماسونً الذي ٌشرؾ على تنفٌذ 

 88٘ٔعام  وقد تم إحٌاء النظام النورانً فً. مخططاتهم السٌاسٌة مع تبجحه بخدمة الشٌطان
بعد أن اتصل ٌنورانٌٌن من علً ٌد الماسونً جبلاير لوبٌز دي روخاس فً برشلونة بإسبانٌا 

ولكن النورانٌٌن الذٌن ٌعملون متخفٌن ٌشكلون القٌادة العلٌا للماسونٌة  .محفل روكفلر األمرٌكً
ة عند الثانٌة وذكر منشقون عنهم أن النورانٌٌن الذٌن ٌرثون العضوٌة ٌتم تكرٌسهم فً سن مبكر

فً طقوس تتم فً عدة أماكن حول العالم منها قاعات سرٌة تحت الفاتٌكان ٌتم خبللها . عشرة
وٌتم تدرٌ  العضو على أسرار اإلدارة . تكرٌس العضو أثناء طقوس تتخللها أضحٌة بشرٌة

عض اآلخر والحكم وٌعمل بعضهم كمدربٌن للنورانٌٌن الجدد الذٌن لم ٌلتحقوا بالوراثة، وٌعمل الب
كمستشارٌن فً دول العالم ٌحكمونها من وراء الكوالٌس وٌدٌرون الرإساء والملوك الخاضعٌن 

كما أن لهم أعضاء مدربٌن تدرٌبا إدارٌا وعسكرٌا فابقا ٌتم باستمرار وذلك فً كل بلد فً . لهم
ان الوالٌات من سك% ٔفعلى سبٌل المثال ٌشكل النورانٌون المدربون تدرٌبا عالٌا نسبة . العالم

وهم مستعدون للسٌطرة على مقالٌد األمور فً أي بلد فور . المتحدة وفق معلومات المنشقٌن عنهم
درجات  ٘درجة بٌنما حالٌا ٌتكون من  ٖٔوكان نظامهم القدٌم ٌتكون من . تلقٌهم اإلشارة بذلك

وس عادٌة وهً طق. ٌتم فً آخر درجة منها تكرٌس العضو من خبلل اندماجه جسدٌا مع شٌطان
. بالنسبة ألعضابهم الذٌن سبق لهم ممارسة طقوس مشابهة أثناء عضوٌتهم فً نظام معبد الشرق
وترتبط بهم ممارسات مثل اختطاؾ األطفال الصؽار واالعتداء علٌهم وذلك كوسٌلة لتقرٌبهم 

ؽض ولذلك ت. روحٌا من الترفٌع فً نظام النورانٌٌن حٌث أن ذلك ٌرضً الشٌاطٌن التً ترعاهم
وقد ذكر عدد من . الشرطة الدولٌة الطرؾ عن العصابات التً تتولى تورٌد األطفال لمحافلهم

عددا من المحافل الكبرى حول العالم ترتبط بشبكة أنفاق بقواعد أمرٌكٌة المنشقٌن عنهم أن 
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وٌإكد ذلك ما تذكره دٌانات العهد . ومحافل تحت األرض ٌلتقون فٌها مع رإسابهم من الشٌاطٌن
. لجدٌد من أن األهرامات التً توجد فً كل مكان فً األرض ما هً إال مداخل للعالم السفلًا

فهناك أهرامات فً مصر والسودان والصٌن والمكسٌك والبوسنة، بل ووجدت أشكال أهرامات 
وٌذكرون أن السمو الروحً خمس درجات آخرها هو الجزء الناقص من الهرم . على المرٌخ

ورؼم أن التؤسٌس المعروؾ للنورانٌٌن كان على ٌد  ! اإللهاالنسان مع الذي ٌمثل اندماج 
فإن الحقٌقة هً أن النورانٌٌن هم أقدم من ذلك بكثٌر وما اختٌارهم لواٌزهاوبت إال . واٌزهاوبت

لتضلٌل الناس عن كونهم القٌادة البشرٌة لمملكة الدجال وهم ٌخضعون بدورهم لقٌادة شٌطانٌة 
وذكر دافٌد إٌكه وهو كات  متخصص فً هذا الموضوع أنه قابل . القدم تمتد لزمن ؼارق فً

هذا العالم أخبره وأن . ٌعمل بوكالة المخابرات األمرٌكٌةٌسٌة عالما متخصصا فً العلوم المؽناط
أنه بعد التحاقه بالمخابرات اكتشؾ أنهم ٌرٌدون خدماته لٌس لخدمة الوالٌات المتحدة ولكن لجهة 

رد بعد فترة تم اختطافه وإخضاعه لعملٌة حقن بسابل ٌجعله ٌموت إذا لم ٌحقن وعندما تم. أخرى
لدٌها ( التً نعرفها نحن باسم الدجال)وقد قال له هذا العالم إن تلك الجهة . أٌام ٖبمضاده كل 

نها السرطان، وكذلك مصادر متجددة النهابٌة للطاقة، العقاقٌر المضادة لجمٌع األمراض وم
لى تحوٌل الصحراء إلى أراض مزروعة من خبلل التحكم فً المجال وكذلك القدرة ع

المؽناطٌسً للمزروعات، وهذا مما ٌنطبق على الدجال الذي ٌستطٌع تحوٌل الصحراء إلى 
فالدجال ٌعمل اآلن من خبلل أتباعه وٌبنً قواعده . إلخ...مزروعات وٌخرج كنوز األرض

  المهدي وٌنتهً أمر الدجال حٌنها على ٌد المحمٌة حتى ٌؤذن هللا بخروجه فً ؼضبة لٌحار
 .عٌسى علٌه السبلم

 :لمزٌد من المعلومات ٌمكن قراءة المفاالت التالٌة
http://www.mt.net/~watcher/endtimedelusion.html 

http://www.mt.net/~watcher/antimars.html  

 

 ٚوأْ رٌه اٌجٍذ ٘ٛ ِؾفً ِبعٟٛٔ وج١ش. اٌؾؼبس اٌّجذئٟ ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح لجً رؼذ٠ٍٗ

http://www.mt.net/~watcher/endtimedelusion.html
http://www.mt.net/~watcher/antimars.html
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سعِٛبد ِٕطمخ اٌغجبس٠ٓ فٟ 

ػبَ لجً  6333اٌغضائش ػّش٘ب 

ِخٍٛق ػّالق ثؼ١ٓ ٚاؽذح . ا١ٌّالد

٠شرذٞ ِب ٠ؾجٗ صٞ سٚاد اٌفعبء 

 (ثّٓ ٠زوشٔب ٠ب رشٜ)

 3333بعزشا١ٌب رؼٛد ٌؼبَ سعِٛبد ث

اٌّخٍٛلبد اٌزٟ رشرذٞ . لجً ا١ٌّالد

ص٠ب ٠ؾجٗ سٚاد اٌفعبء رّضً آٌٙخ 

 (فٛٔذ ع١ٕب)٠طٍك ػ١ٍٙب اٌغىبْ اعُ 

Von Djina 

 أ٘ٛ ِؾزك ِٓ اٌغٓ؟

 ٠ؾجٗ رّضبي ثٛرا اٌّمبثً ٌٗ. و١زضاٌىٛاربي ػٍٝ ؽىً أفؼٝ: ئٌٗ األصره
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 عطؼ اٌّش٠خ أ٘شاِبد ٚٚعٖٛ ػٍٝ

سأط  -ئٌٗ اٌغٕٛص١١ٓ عغُ أفؼٝ

سِض . رؾ١ػ ثٗ ٘بٌخ ؽّغ١خ -أعذ

ؽٌٛٗ اٌؾّظ ٚاٌمّش وّب . إلث١ٍظ

 فٟ اٌّبع١ٔٛخ
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أٌٙخ اٌّصش١٠ٓ اٌمذِبء رزخز أؽىبي ؽ١ٛأبد وّب ٔغذ روشا فٟ األدة اٌّصشٞ اٌمذ٠ُ الرصبٌُٙ ثّخٍٛلبد 

 (اٌؾ١بغ١ٓ)فعبئ١خ 

.  وزضاٌىٛاربي: ئٌٗ األصره اٌّىغ١ى١١ٓ اٌمذِبء

خصصذ ٌٗ . ػٍٝ ؽىً عؾ١ٍخ ثؾش٠خ

ع١ٔٛخ ٔظبَ دسعبد ٌّبعٟٛٔ اٌذسعخ اٌّب

31 

ئٌٗ ػٍٝ ؽىً أفؼٝ ٠مذَ أعشاس إٌغَٛ 

 ٌٍجؾش
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 األ٘شاِبد ثٛاثبد اٌؼبٌُ اٌغفٍٟ 
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دس إٌٛسا١١ٔٓ روشد ِصب -

ٚد٠بٔبد اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ ٚصف 

ٟٚ٘ ٔفظ . آٌٙزُٙ ِٓ اٌؾ١بغ١ٓ

األٚصبف اٌزٟ ظٙشد فٟ ثؼط 

ٚرزوش٘ب دائّب . اٌذ٠بٔبد اٌمذ٠ّخ

صٕبػخ اٌغ١ّٕب اٌزٟ ٠زؾىُ ف١ٙب 

ا١ٌٙٛد ػٍٝ أٔٙب أؽىبي ِصبصٟ 

اٌذِبء ٚٚؽٛػ اٌفعبء اٌزٟ 

رّزٍه لٜٛ خبسلخ ٌٍؼبدح ٚرٕظش 

ِشرجخ ٌٍجؾش ػٍٝ أُٔٙ أدٔٝ 

 (ِضٍّب فؼً وج١شُ٘ األٚي)
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 .ٍمٛاػذ اٌزؾذ أسظ١خ اٌغش٠خ اٌزٟ رٕطٍك ِٕٙب ِشوجبد اٌذعبي ٚأػٛأٗ ِٓ اٌؾ١بغ١ٓ ٚاٌجؾشٌخبسغخ  -

 .صٛسح ٌمبػذح ِٓ اٌمٛاػذ اٌزٟ رٕطٍك ِٕٙب خذػخ األغجبق اٌطبئشح ٚرٛعذ ثبعزشا١ٌب -
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 .سعِٛبد ِصش٠خ لذ٠ّخ رؾزٛٞ صٛس ِشوجبد غبئشح -

 .صٛس ثىٙٛف ؽّبي ئ٠طب١ٌب رّضً ِخٍٛلبد رشرذٞ عزشاد فعبء -

اٌمشْ  -اٌّذ٠ٕخ اٌطبئشح ِٓ سؽالد ع١ٍفش

 اٌغبثغ ػؾش ا١ٌّالدٞ
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 مت على نقس نظام مجموعة نجوم أورٌونمصاألهرامات 
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قبل  148بطارٌات حمضٌة على شكل جرة تعود لعام 
بواسطة العالم  1936المٌالد اكتشفت قرب بغداد عام 

هل كانت مما سرقه )فً متحف بغداد . األلمانً كونٌ 

 (االحتالل؟

 811ٌة حوالً حلً ذهبٌة من الفترة السابقة للكولومب

 مٌالدٌة على شكل طابرات نفاثة

وأعاد اكتشافه عالم المصرٌٌات خلٌل . 1898نموذج طابرة اكتشف فً سقارة عام : األسفل
 المتحف المصري بالقاهرة. مسٌحة
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 متحف طوب كابً باستانبول. 1513تفرٌغ لخارطة العالم التً رسمها أمٌر الماء العثمانً بٌري رٌس عام 
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 ري رٌس تكاد تتطابق مع خارطة األرض كما ٌصورها قمر صناعً فوق منطقة القاهرةخارطة بٌ
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ٌجٌب على أسبلة تقدم بها العالم األمرٌكً شارلز  1961ٌولٌو  6األمرٌكٌة فً  لقوات الجوٌةخطاب من ا
: هابجود بخصوص التضارٌس الخاصة بالقارة المتجمدة الجنوبٌة والتً وردت فً خارطة بٌري رٌس

علومات التً أوردها بٌري رٌس تتطابق بشكل كبٌر مع الفحوصات التضارٌسٌة التً قامت بها البعثة الم
وتفاصٌل التضارٌس التً أوردها بٌري رٌس هً مغطاة بطبقة جلٌدٌة . 1949السوٌدٌة البرٌطانٌة فً عام 

. قبل المٌالد 4111ام آخر مرة كان ٌمكن فٌها وصف التضارٌس قبل أن ٌغطٌها الجلٌد هً فً ع. سمكها مٌل

  .ذكر بٌري رٌس على هامش خارطته أنه اعتمد على خارطة تعود لزمن اإلسكندر األكبر
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 :نظام معبد الشرق

 
وقد . وهو نظام ماسونً مشابه للنورانٌٌن ؼٌر أنه ٌهتم بظواهر ما وراء الطبٌعة والسحر 

ثم رأسه بعد وفاته الماسونً . اوي كارل كلنر فً بداٌات القرن العشرٌنأنشاه الكٌمٌابً النمس
أن لدٌه مفتاحا لجمٌع األلؽاز  ذلك النظام وأعلن. 8ٓ٘ٔاأللمانً ثٌودور رٌوس منذ عام 

 . الماسونٌة والدٌنٌة والجنسٌة لؤلدٌان كافة
امل والعبودٌة ونظام معبد الشرق ٌدعو إلى الهدؾ الحقٌقً للماسونٌة وهو التسلٌم الك 

وهو ما قد ٌراه الناس ضربا . الشاملة لآللهة القدٌمة التً قدمت من الفضاء والتوحد معها جسدٌا
وهم ٌرون أن تلك األلهة ستعود إلى األرض مع بداٌة . نون ولكنهم جادون فً أقوالهم تلكمن الج
كثٌرا فً اإلعبلم  نوع من أنواع االختطاؾ الجسدي الذي ٌذكر)لكً تتحد مع البشر  ٕٕٔٓعام 

وفً إحدى درجاتهم العلٌا ٌتحدثون عن الطقوس البلزمة لكً ٌتمكن أحد الشٌاطٌن (. األمرٌكً
وأن تلك المرحلة هً مرحلة . من التوحد جسدٌا مع جنٌن فً شهره الثانً قبل أن تد  فٌه الروح

نه فً صورة الشٌطان وهم ٌتخٌلو( وهو إبلٌس كما عرفنا سابقا) الزمة لكً ٌتجلى لهم إله الضإ 
ونظام معبد الشرق هو أقل من النورانٌٌن درجة وأعلى من الطقس  .هاذي القرون التً عرضنا

 .االسكتلندي فً ما ٌعرؾ بنظام الدجال
أن (  New Age)وٌذكرون فً أفبلمهم التسجٌلٌة المرتبطة بدٌانات العصر الجدٌد  

سٌرضخ بإرادته للتوحد مع اآللهة صنؾ . البشر عند وصول آلهتهم تلك سٌكونون صنفٌن
وصنؾ لن ٌرؼ  فً ذلك، وٌقولون بؤن من سٌرفضون اللحاق بعالمهم الروحً سٌلقون عواق  
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وأنهم أتباعه الخلص كما سنرى . وهو ما ٌإكد كون هإالء هم الممهدون لخروج الدجال. وخٌمة
 . الحقا

 
 

 

 

 

 

بعد أن اتفق مع  8ٕٔٔفً عام  ً اإلنجلٌزي ألٌستر كراولً برباسة النظامقام الماسون وقد 
فرعه األلمانً الذي كان ٌرأسه كارل جٌرمر الذي هر  من ألمانٌا بعد أن اعتقله النازٌون 

 .وأؼلقوا الفرع األلمانً

 ١ب فمػ ثً خبدَ اٌذعبي اٌّط١غ١ٌظ ِبعٛٔ. ص١ٛدٚس س٠ٛط
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وبعد أن استقر جٌرمر فً الوالٌات المتحدة استلم رباسة النظام بعد وفاة كراولً فً عام 

 .8ٕٙٔواستمر ربٌسا حتى وفاته فً عام  8ٗ7ٔ

 
ثم أعاد جبلاير دي روخاس تؤسٌس . حدث خبلؾ قانونً حول من ٌرث رباسة النظام وقد

 .بعد إعادة تؤسٌسه للنورانٌٌن ٕٔٓٓنظام معبد الشرق مع بداٌة 

. أ١ٌغزش وشاٌٟٚ

اٌشعً اٌزٞ ثبع 

 سٚؽٗ ٌٍذعبي
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 :مجلس العالقات الخارجٌة

وهو هٌبة أمرٌكٌة تختص بالعبلقات الخارجٌة وضٌوفها الدابمون هم من رإساء الدول   
وٌشترط . اإلسبلمٌة والمحافظون الجدد والمرتبطون بالمنظمات الصهٌونٌة فً الوالٌات المتحدة

لعضوٌة المجلس أن ٌكون العضو أمرٌكً الجنسٌة أو ممن ٌقٌم إقامة دابمة بالوالٌات المتحدة 
وكذلك أن ٌكون له اهتمام أو تؤثٌر على السٌاسة . ل  التجنس بالجنسٌة األمرٌكٌةوتقدم بط

وٌشترط أن ٌتم ترشٌحه من قبل عضو من أعضاء المجلس وٌدعم . الخارجٌة للوالٌات المتحدة
وال ٌزٌد خطا  . أشخاص أو شخصٌن طبقا لنوع العضوٌة التً ٌرؼ  فٌها ٖطلبه من قبل 

وال . ٌوضح فٌها مهاراته وخبراته وكذلك ما الذي سٌحققه للمجلس كلمة ٓٓ٘طل  العضوٌة عن 
وإذا لم ٌتم قبول عضوٌة الطال  خبلل . ٌجوز لعضو المجلس أن ٌرشح أحد أقربابه المباشرٌن
 .شهرٌن فإن طل  العضوٌة ٌبقى محفوظا لثبلث سنوات

 :الجمجمة والعظام

 

بوالٌة كونٌكتٌكوت بواسطة  داخل جامعة ٌال 3ٖٕٔوهً أخوٌة سرٌة أسست فً عام  
وهً  .أو أخوٌة الموت ٕٕٖوتعرؾ كذلك باسم المحفل . ولٌام راسل هانتنجتون وألفونسو تافت

والمفتاح، الكتا   لفافةال: إحدى سبع أخوٌات سرٌة داخل جامعة ٌال وأشهر تلك األخوٌات هً
 .تاحللفافة والمفهً اوأهم المنافسٌن من بٌنها . واألفعى، رأس الذب ، إلٌاهو، وبرزٌلٌوس

وقد اقتصرت عضوٌتها فً البداٌة على طلبة جامعة ٌال من أبناء عاببلت بعٌنها فً والٌة  
وكانت هذه العاببلت تشترك جمٌعها فً كونها عاببلت تنتمً إلى ما ٌعرؾ باسم . نٌو إنجبلند
وهذه . وهم ذوي األصول البٌضاء األنجلوساكسونٌة من البروتستانت( WASP)الواس  

العاببلت كونت ثروتها من خبلل التعاون مع روتشٌلد الٌهودي ذو 
النفوذ العظٌم فً شبون القرن التاسع عشر والذي عمل قرٌبه إدموند 
روتشٌلد على بناء المستوطنات فً فلسطٌن خبلل الحكم العثمانً 

وقد تمكنت هذه العاببلت . وعمل على استصدار وعد بلفور الشهٌر
طابلة من خبلل تعاونها مع روتشٌلد كشركاء  من تكوٌن ثروات

صؽار فً تجارة األفٌون التً ازدهرت من خبلل نشاط شركة الهند 
ونتٌجة لذلك قام هانتنجتون بدمج منظمته داخل ما . الشرقٌة البرٌطانٌة

وتعود أصول تلك العاببلت إلى الموجة . 3٘ٙٔعرؾ باسم مإسسة صندوق هانتنجتون فً عام 
الذٌن فروا من االضطهاد الدٌنً فً إنجلترا خبلل القرن مهاجرٌن البٌورٌتانٌٌن األولى من ال
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ولٌام هنتنجتون راسل، إمبراطور 

 األفٌون ومإسس الجمجمة والعظام

راسل، : وأشهر العاببلت التً كان أبناإها من ضمن رجال العظام األوابل هً. السابع عشر
 .تافت، بٌركٌنز، وجٌلمانوٌتنً، لورد، فلٌبس، وادزورث، ألٌن، بوندي، أدامز، ستٌمسون، 

جة ثانٌة من العاببلت التً كونت ثروات خبلل القرن التاسع عشر ثم انضمت إلٌهم مو
روكفلر، دافٌسون، هارٌمان، باٌن، بٌلزبوري، : وانضمت بذلك لصفوة مجتمع نٌوإنجبلند مثل

 .وواٌرهاوسر
وفً فترة الحقة انضمت إلى تلك العاببلت مجموعة من عاببلت 

بٌن عاببلت  الٌهود األلمان الذٌن تنصروا وكانوا ٌعملون كوسطاء
 .شٌؾ، واربورج، جوجنهاٌم، وماٌر: وتلك العاببلت هً. نٌوإنجبلند وشرٌكهم الٌهودي روتشٌلد

وقد تؤثرت الجمجمة والعظام بمنظمات نازٌة مثل جمعٌة ثوله التً كانت الجمعٌة األم 
 .، وجمعٌة فرٌل8ٔ8ٔللحز  النازي والتً تؤسست عام 

حصلت علٌها فً تمكٌن أعضابها من الحصول على وقد استخدمت المنظمة األموال التً 
وٌإمن . جٌفمناص  نافذة فً الوالٌات المتحدة فً مجاالت مختلفة مثل البنوك والسٌاسة وال
ٌعرفوا أهدافهم  ال أعضاإها بمبدأ الخداع البناء، وهو تضلٌل األصدقاء واألعداء على السواء لكً

 .مرٌكٌة الخارجٌة الحالٌةوهو ما نراه مطبقا فً السٌاسة األ. الحقٌقٌة
ولكً نعرؾ مدى تؤثٌر هذه المنظمة فً السٌاسة األمرٌكٌة ومن ثم تؤثٌر الماسونٌة 

ن علٌنا أن نعرض قابمة إف( باإلضافة لتؤثٌرات المنظمات الماسونٌة األخرى مثل النورانٌن)
 :شهر أعضابهاؤب

  (.33ٓٔ-37ٙٔ)وزٌر الحر  األمرٌكً (: أحد المإسسٌن)ألفونسو تافت 

 تارٌخ )للوالٌات المتحدة  7ٕربٌس المحكمة العلٌا األمرٌكٌة والربٌس : ولٌام هوارد تافت
 .عضو بالماسونٌة. إبن العضو المإسس للجمجمة والعظام ألفونسو تافت. (373ٔالعضوٌة 

 وخبلل رباستً ( 8ٕٔٔ-8ٓ3ٔ)وزٌر الحر  خبلل رباسة تافت : هنري لوٌس ستٌمسون
-8ٕ8ٔ)ووزٌر الخارجٌة خبلل رباسة هربرت هوفر (. 8ٗٙٔ-8ٗٓٔ)روزفلت وترومان 

وهو الرجل الذي وقؾ وراء استخدام  (.8ٕ3ٔ-8ٕٙٔ)والحاكم العام للفلبٌن (. 8ٖٖٔ
 .الوالٌات المتحدة للقنابل الذرٌة ضد الٌابان

 المصرفً ووكٌل وزارة الخارجٌة وحاكم نٌوٌورك والمبعوث الرباسً إلى : أفرٌل هارٌسمان
عضو فً مجلس  .ستالٌن، خروتشوؾ، برجٌنٌؾ، وأندروبوؾ: ء االتحاد السوفٌتًرإسا

 .العبلقات الخارجٌة وفرسان بٌثٌاس

 ناب  وزٌر الدفاع، (8ٗ٘ٔ-8ٗٔٔ)مساعد وزٌر الحر  لشبون الطٌران : روبرت لوفٌت ،
 .، والعضو الرابد بمجلس العبلقات الخارجٌة(8٘ٓٔ)وزٌر الدفاع 

 ًمإسس مإسسة مورجان أند ستانلً( 8ٓ3ٔخ العضوٌة تارٌ: )هارولد ستانل. 

 (.8٘ٓٔ-8ٖ3ٔ)سناتور : روبرت تافت 

 سناتور عن والٌة كونٌكتٌكوت. كان ٌشرؾ على حسابات النازٌٌن مصرفً: برٌسكوت بوف .
 .والد جورج بوف األ ، وجد جورج بوف اإلبن

  سفٌر . (87ٓٔ-8ٙٗٔ)عضو الكونجرس  .(8ٗ3ٔتارٌخ العضوٌة ) :جورج بوف األ
ربٌس وكالة . لى الصٌن الشعبٌةإأول سفٌر أمرٌكً . الوالٌات المتحدة إلى األمم المتحدة

الربٌس (. 833ٔ-83ٓٔ)ناب  الربٌس األمرٌكً (. 877ٔ-87٘ٔ)المخابرات المركزٌة 
مإسس التحالؾ األمرٌكً ضد العراق وأول من أطلق (. 88ٕٔ-833ٔ) ٔٗاألمرٌكً 

 .دٌد التً هً شعار النورانٌٌنعبارة النظام العالمً الج
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 للوالٌات  ٖٗالربٌس . حاكم والٌة تكساس (.8ٙ3ٔ تارٌخ العضوٌة: )جورج بوف االبن
مإسس التحالؾ العالمً ضد اإلسبلم، والتحالؾ الثانً ضد (. 3ٕٓٓ-ٕٓٓٓ)المتحدة 
 .وأحد المحافظٌن الجدد. العراق

 اسة األمرٌكٌة عن الدٌموقراطٌٌن مرشح الرب. سناتور(. 8ٙٙٔتارٌخ العضوٌة : )جون كٌري
ٕٓٓٗ. 

 ومساعد وزٌر . ربٌس مجلس العبلقات الخارجٌة(. 8٘8ٔتارٌخ العضوٌة : )وٌنستون لورد
 .الخارجٌة فً إدارة كلٌنتون

 ربٌس شركة زاباتا للبترول(. 8٘٘ٔتارٌخ العضوٌة : )رٌشارد جو. 

 المدٌر التنفٌذي . حدة إلى فرنساسفٌر الوالٌات المت(. 8٘ٓٔتارٌخ العضوٌة : )إٌفان جالبراٌث
 .لمورجان اند ستانلً

 وزوج كارول . المدٌر العام لنٌوٌورك تاٌمز(. 8ٖٗٔتارٌخ العضوٌة : )أموري برادفورد
 .واربورج روتشٌلد

 ًشركة هاٌنز لؤلؼذٌة(. 8ٖٔٔتارٌخ العضوٌة : )جون هاٌنز الثان. 

 تشنومإسس قابمة فور. تشنمحرر مجلة فور(. 8ٕٖٔتارٌخ العضوٌة : )راسل دافنبورت 
 .ٓٓ٘للـ

 ًالٌؾ-مإسس تاٌم(. 8ٕٓٔتارٌخ العضوٌة : )هنري لوس. 

 ربٌس صندوق نٌوٌورك، وشركات تاٌم، بوٌنج، (. 8ٔ3ٔتارٌخ العضوٌة : )أرتٌموس جاٌتس
 .وباسٌفٌك ٌونٌون

 شرٌك مورجان(. 8ٓٗٔتارٌخ العضوٌة : )توماس كوشران. 

 ًزوج جرترود فاندربلت. مصرفً(. 38ٗٔتارٌخ العضوٌة : )هاري باٌن وٌتن. 

 أول ربٌس لبنك االحتٌاط الفٌدرالً بنٌوٌورك(. 38ٕٔتارٌخ العضوٌة : )بٌٌر جاي. 

 سناتور(. 8ٖٙٔتارٌخ العضوٌة : )دافٌد بورٌن. 

 المخابرات المركزٌة: ولٌام و ماك جورج بوندي. 

 ات المركزٌة األمرٌكٌة ناب  ربٌس محطة المخابر(. 8٘ٓٔتارٌخ العضوٌة : )دٌنو بٌونزٌنو
فً شٌلً أثناء االنقبل  الذي دبرته الوالٌات المتحدة ضد سلفادور ألندي ربٌس شٌلً فً 

 .سبعٌناتأوابل ال

  مستشار الوالٌات المتحدة فً . ضابط المخابرات(. 8ٓ8ٔتارٌخ العضوٌة : )هٌو وٌلسون
وزٌر الخارجٌة مساعد (. 8ٕ7ٔ-8ٕٗٔ)وزٌر مفوض بسوٌسرا (. 8ٕٔٔ-8ٔٔٔ)الٌابان 

المساعد الخاص لوزٌر الخارجٌة (. 8ٖ3ٔ)سفٌر الوالٌات المتحدة بؤلمانٌا (. 8ٖ3ٔ-8ٖ7ٔ)
 (.8ٗ٘ٔ-8ٗٔٔ)ربٌس مكت  الخدمات االستراتٌجٌة (. 8ٗٔٔ-8ٖ8ٔ)

 تارٌخ )فان داٌن (. 8٘ٓٔتارٌخ العضوٌة )ولٌام بوكلً : ومن رجال المخابرات نذكر كذلك
تارٌخ العضوٌة )جٌمس بوكلً (. 8ٗ8ٔتارٌخ العضوٌة )ٌن سوالن كوف(. 8ٗ8ٔالعضوٌة 
(. 8ٖٙٔتارٌخ العضوٌة )رٌشارد مور (. 8ٗٓٔتارٌخ العضوٌة )روبن هولدن (. 8ٗٗٔ

أرشٌبالد (. 8ٔٙٔتارٌخ العضوٌة )تشارلز والكر (. 8ٖٗٔتارٌخ العضوٌة )هٌو كونٌنجهام 
وتروبً دٌفسون (. 8ٌٔٓٔة تارٌخ العضو)روبرت فرنف (. 8ٔ٘ٔتارٌخ العضوٌة )ماكلٌف 

وهذا األخٌر كان مدٌر شبون الموظفٌن بالمخابرات المركزٌة فً ( 8ٔ3ٔتارٌخ العضوٌة )
 .سنواتها األولى
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. عبر زٌارة مجموعة من رجال العظام لسكن الطال  فً الجامعةوطقوس االنضمام تكون 
فإذا قبل ". هل تقبل؟. ظامالجمجمة والع: "وحٌنما ٌفتح البا  ٌقولون له. وٌدقون البا  بعنؾ

. ٌٕٕٖعطونه خطابا مؽلقا بشرٌط  أسود ومختوم بشمع اسود علٌه الجمجمة والعظام والرقم 
وٌتم خبلل الطقوس وضع العضو عارٌا . وٌحتوي الخطا  حول مكان وموعد طقوس االنضمام
ذلك وإعطابه  وٌتم إخراجه من التابوت بعد. فً تابوت حٌث ٌحكً مؽامراته طوال اللٌل لزمبلبه

وتتم تلك الطقوس فً . كما ٌمنح عظمة علٌها اسمه ٌستخدمها فً كل اجتماع. ثوبا علٌه شعارات
من كان :"دهلٌز ٌعرؾ بالمقبرة ٌعلوه عقد علٌه العبارة التالٌة المؤخوذة من الماسونٌة األلمانٌة

". م فً الموت سواسٌةالؽبً؟ من كان الحكٌم؟ من كان الشحاذ؟ من كان الملك؟ فقٌر أو ؼنً، كله
هذه هً الرابطة الوحٌدة مع الماسونٌة، فطقس البعث من التابوت هو المستخدم فً  تولٌس

واستخدام القبو هو أحد اإلشارات المستخدمة فً طقس ٌورك . المحافل الماسونٌة الزرقاء
 .الماسونً فضبل عن الطقس االسكتلندي

فهم الذٌن . الطبقة الراقٌة األمرٌكٌون وٌإمن أعضاء الجمجمة والعظام بؤنهم محاربوا
وبهذا فإن الجمجمة والعظام هً إحدى الروابط . ٌخضعون أعداء أمرٌكا المحتملٌن والفعلٌٌن

الربٌسٌة بٌن الماسونٌة والمحافظٌن الجدد الذٌن ٌدعون العداء للماسونٌة وهم ٌضمون ماسونٌٌن 
 .كثٌرٌن ومناصرٌن للصهٌونٌة

 

 
 

 

 

 

 

من كان الغبً؟ من كان الحكٌم؟ من كان الشحاذ؟ من كان الملك؟ فقٌر أو غنً، كلهم 
 فً الموت سواسٌة
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 .ألن تصوٌتك ال ٌعنً شٌبا على أٌة حال. راطٌٌنصوت للجمهوق
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شعار منظمة ثوله مإسسة الفكر النازي التً 

 أثرت فً الجمجمة والعظام

 بوش اإلبن ٌستضٌف أعضاء الماسونٌة األمرٌكٌة

 الجمجمة والعظام والتابوت: أحد شعارات الماسونٌة
بوش اإلبن والحنٌن إلى المبزر الماسونً والقفاز أثناء إعادة بناء ما دمره 

 ٌس من البنابٌن األحرار؟أل. إعصار كاترٌنا
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 مقر الجمجمة والعظام بجامعة ٌال

 وش األبأعضاء الجمجمة والعظام فً إحدى السنوات من بٌنهم جورج ب

 مالبس ألعضاء الجماعة
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 شعارات فرسان بٌثٌاس والجمجمة والعظام
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 :اللفافة والمفتاح

 
لكً تنافس  3ٕٗٔوهً أخوٌة سرٌة أسسها جون أدٌسون بورتر فً جامعة ٌال عام 

من تقلدوا مناص  علٌا فٌما بعد مثل  وكان من بٌن الطلبة المإسسٌن. أخوٌة الجمجمة والعظام
ونارد كٌس سحاق هٌستر عضو الكونجرس، ولٌإثٌودور رونٌون حاكم والٌة نٌوجٌرسً، و

 .مإسس جامعة كٌس وٌسترن رٌزرؾ
 :واألعضاء البارزون بها هم كالتالً 

 أحد أعظم جراحً المخ واألعصا  فً القرن (. 38ٔٔتارٌخ العضوٌة : )هارفً كوشٌنج
 .وهو أبو جراحة المخ. العشرٌن

 ووزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة خبلل . المحامً(. 38ٗٔتارٌخ العضوٌة : )فرانك بولك
وربٌس وفد الوالٌات المتحدة لمإتمر السبلم الذي تفاوض على . لحر  العالمٌة األولىا

 .الصلح

 إلؾ موسٌقًم( 8ٖٔٔتارٌخ العضوٌة : )كول بورتر. 

 8ٕ٘ٔ-8ٗ8ٔوزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة (. 8ٔ٘ٔتارٌخ العضوٌة : )دٌن اتشٌسون .
 .مهندس السٌاسة الخارجٌة أثناء الحر  الباردة

 8٘ٙٔجابزة نوبل (. 8ٔ7ٔتارٌخ العضوٌة : )رٌتشاردز دٌكنسون. 

 مكتشؾ لقاح شلل األطفال. 8٘ٗٔجابزة نوبل (. 8ٔ8ٔتارٌخ العضوٌة : )جون إندرز. 

 أحد رواد ط  األطفال(. 8ٕ٘ٔتارٌخ العضوٌة : )بنجامٌن سبوك. 

 ًناشر الهٌرالد ترٌبٌون(. 8ٕٙٔتارٌخ العضوٌة : )جون وٌتن. 

 سفٌر لدى . عمدة نٌوٌورك لثبلث دورات(. 8ٖٖٔالعضوٌة  تارٌخ: )روبرت واجنر
 .أسبانٌا والفاتٌكان

 لمبٌاد ومإسس أ. مإسس فٌالق السبلم(. 8ٖ3ٔتارٌخ العضوٌة : )سارجنت شراٌفر
 .مرشح لمنص  ناب  الربٌس األمرٌكً. المعاقٌن

 وزٌر (. 8ٙٗٔ-8ٕٙٔ)وزٌر الجٌف (. 8ٖ8ٔتارٌخ العضوٌة : )ساٌروس فانس
 (.83ٓٔ-877ٔ) الخارجٌة

 رجل المخابرات المركزٌة(. 8ٖٗٔتارٌخ العضوٌة : )كورد ماٌر. 

 87ٕٔمرشح الرباسة . عمدة نٌوٌورك(. 8ٗٗٔتارٌخ العضوٌة : )جون لٌندساي. 

 ًمفتف اتحاد البٌسبول. ربٌس جامعة ٌال(. 8ٙٓٔتارٌخ العضوٌة : )بارت جٌمات. 

 ابًمإلؾ ورو(. 8٘7ٔتارٌخ العضوٌة : )كالفٌن ترٌلٌن. 

 محرر النٌوزوٌك الدولٌة(. 83ٙٔتارٌخ العضوٌة : )فرٌد زكرٌا. 
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 مقر اللفافة والمفتاح بجامعة ٌال
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 :الروتاري الدولً

 
مع  8ٓ٘ٔعام  فبراٌر ٖٕ وهو ناد اجتماعً أسسه بول هارٌس المحامً األمرٌكً فً 

فً البداٌة فً بٌت كل واحد وكانوا ٌلتقون . زمبلء له
 فسمً النادي باسم الروتاري وتعنً. منهم بالتناو 

وقد توسع النادي بعد ذلك لتصبح له فروع . التناو 
وقد افتتح أول فروعه فً . فً جمٌع أنحاء العالم

وفً نفس . فً فلسطٌن 8ٕ8ٔالشرق األوسط فً عام 
. السنة افتتح ناد فً مصر هو نادي روتاري القاهرة
وٌقسم الروتاري العالم إلى مناطق تشابه المحافل 

كل منطقة محافظ  وٌحكم. العظمى فً الماسونٌة
وكذلك الحال . نتخ  هو ومجلس إدارة المنطقة سنوٌاٌ

بالنسبة لمجلس اإلدارة الدولً ومجالس إدارة األندٌة 
وهو نفس األسلو  المتبع فً المحافل الماسونٌة 

وقد تضم الدولة الواحدة عدة مناطق . الزرقاء
ولكن فً حالة . للروتاري حس  عدد األندٌة وتوزٌعها

وسط فهناك منطقة ألسرابٌل ومنطقة أخرى الشرق األ
كانت تضم مصر ولبنان واألردن والبحرٌن والسودان 

وقبرص ثم انضمت إلٌها فً السنوات األخٌرة 
اإلمارات العربٌة المتحدة بعد افتتاح نادي روتاري 

 8ٕ8ٔوكانت تعرؾ فً الفترة من  .ٕٓ٘ٗوتعرؾ هذه المنطقة بـ. وأرمٌنٌا وجورجٌا. دبً
فً الفترة من  3ٖوتؽٌر اسمها عدة مرات فكان . بالمنطقة المإقتة لشرق المتوسط 8ٖ٘ٔوحتى  
-87ٓٔفً الفترة من  8٘ٔ، ثم إلى 87ٓٔ-8ٗ8ٔفً الفترة من  38ثم تؽٌر إلى  8ٗ8ٔ-8ٖ٘ٔ
. واستقر بعد ذلك على االسم األخٌر 88ٔٔ-877ٔمن  ٕ٘ٗ، وبعد ذلك صار االسم 877ٔ

 .القاهرة، اإلسكندرٌة، بٌروت، أورشلٌم: نطقة هًوكانت األندٌة المإسسة للم
ا ٌسور(. 8ٖ٘ٔ)مصر ولبنان وفلسطٌن : هو ٕٓ٘ٗوتارٌخ انضمام الدول إلى المنطقة  
األردن (. 8ٖ3ٔ)السودان وقبرص . حتى إؼبلق الروتاري فً سورٌا( 8ٙ8ٔ-8ٖ7ٔ)
 (. ٕٔٓٓ)اإلمارات العربٌة (. 8ٙ٘ٔ)البحرٌن (. 8٘ٙٔ)
وهً موزعة . ٕ٘ٓٓدول حتى عام  8ناد فً  3ٕٔتلك المنطقة هو وعدد األندٌة ب 

 :كالتالً
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 عدد األندٌة الدولة

 7ٕ مصر

 8ٔ لبنان

 ٓٔ األردن

 3ٔ قبرص

 ٖ البحرٌن

 ٔ السودان

 ٔ اإلمارات العربٌة

 ٕ أرمٌنٌا

 ٕ جورجٌا

 
 :أما من تولوا رباسة منطقة الروتاري منذ إنشابها فهم

 

ديالنا االسم السنة  

ٕٓٓٙ-ٕٓٓ7  اإلسكندرٌة مرٌوط، مصر حسن عباس حلمً 

ٕٓٓ٘-ٕٓٓٙ  كٌرٌنٌا، قبرص جون سترونجٌلوس 

ٕٓٓٗ-ٕٓٓ٘  مدٌنة نصر، مصر منٌر ثابت 

ٕٖٓٓ-ٕٓٓٗ  عمان، األردن سمٌر صٌقلً 

ٕٕٓٓ-ٕٖٓٓ  اإلسكندرٌة راقودة، مصر محمد دالور 

ٕٓٓٔ-ٕٕٓٓ  المنامة، البحرٌن عماد المإٌد 

ٕٓٓٓ-ٕٓٓٔ  القاهرة ؼر ، مصر ممدوح بدر الدٌن 

ٔ888-ٕٓٓٓ اس معوضنٌإ   بٌروت، لبنان 

ٔ883-ٔ888 سس جٌروبولودور   لٌماسول اماسوزٌا، قبرص 

ٔ887-ٔ883  الجٌزة متروبولٌتان، مصر قط  سلٌمان 

ٔ88ٙ-ٔ887  عمان، األردن توفٌق قعوار 

ٔ88٘-ٔ88ٙ  القاهرة الزمالك، مصر سالم مشهور 

ٔ88ٗ-ٔ88٘ لد المإٌدخا   السلمانٌة، البحرٌن 

ٔ88ٖ-ٔ88ٗ  الجٌزة، مصر نبٌل هٌكل 

ٔ88ٕ-ٔ88ٖ  طرابلس المٌنا، لبنان حازم فنج 

ٔ88ٔ-ٔ88ٕ  مصر الجدٌدة، مصر منٌر عزالدٌن 

ٔ88ٓ-ٔ88ٔ  نٌقوسٌا لٌدرا، قبرص كرٌستودولوس كاراكاناس 

ٔ838-ٔ88ٓ  اإلسكندرٌة، مصر عبدالمنعم حافظ 

ٔ833-ٔ838 ٌبًصبحً ط   عمان، األردن 

ٔ837-ٔ833  الجٌزة، مصر حامد جمٌل والً 

ٔ83ٙ-ٔ837  الخرطوم، السودان عبدالرحٌم األمٌن 

ٔ83٘-ٔ83ٙ  القاهرة، مصر عثمان سرور 

ٔ83ٗ-ٔ83٘  المنامة، البحرٌن عٌسى بن محمد آل خلٌفة 

ٔ83ٖ-ٔ83ٗ  اإلسكندرٌة، مصر مصطفى فاٌز منصور 
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ٔ83ٕ-ٔ83ٖ ٌسلٌاندروس زاكرٌاد   نٌقوسٌا، قبرص 

ٔ83ٔ-ٔ83ٕ (ماسونً) محمد عبدالعزٌز   القاهرة، مصر 

ٔ83ٓ-ٔ83ٔ  عمان، األردن جمال حماد 

ٔ83ٓ-ٔ83ٔ  عمان، األردن رإوؾ ابوجابر 

ٔ878-ٔ83ٓ (ماسونً) محمد فطٌن   القاهرة، مصر 

ٔ873-ٔ878  المنامة، البحرٌن اتما جشنمال 

ٔ873-ٔ878  طرابلس، لبنان وهٌ  نٌنً 

ٔ877-ٔ873  اإلسكندرٌة، مصر جمال الدٌن مسعود 

ٔ87ٙ-ٔ877  لٌماسول، قبرص فوبوس زكرٌادٌس 

ٔ87٘-ٔ87ٙ  القاهرة، مصر محمود بهٌر أنسً 

ٔ87ٗ-ٔ87٘  طرابلس، لبنان وهٌ  نٌنً 

ٔ87ٖ-ٔ87ٗ  عمان، األردن رإوؾ ابوجابر 

ٔ87ٕ-ٔ87ٖ  لٌماسول، قبرص مٌشٌل ثودوسٌو 

ٔ87ٔ-ٔ87ٕ ويمحمد كامل بد   اإلسكندرٌة، مصر 

ٔ87ٓ-ٔ87ٔ  بٌروت، لبنان جوزٌؾ نجار 

ٔ8ٙ8-ٔ87ٓ لدٌن المهديا محً   الخرطوم، السودان 

ٔ8ٙ3-ٔ8ٙ8  القاهرة، مصر محمود صقر 

ٔ8ٙ7-ٔ8ٙ3  نٌقوسٌا، قبرص مٌكٌس اجروتٌس 

ٔ8ٙٙ-ٔ8ٙ7  أورشلٌم، فلسطٌن أنطون عطاهللا 

ٔ8ٙ٘-ٔ8ٙٙ  بٌروت، لبنان فإاد عمون 

ٔ8ٙٗ-ٔ8ٙ٘  مصر الجدٌدة، مصر حسٌن سعٌد 

ٔ8ٖٙ-ٔ8ٙٗ  دمشق، سورٌا انٌس شباط 

ٔ8ٕٙ-ٔ8ٖٙ  الرنكا، قبرص نٌكوس دٌمٌترٌو 

ٔ8ٙٔ-ٔ8ٕٙ  القاهرة، مصر محمود كامل 

ٔ8ٙٓ-ٔ8ٙٔ  بٌروت، لبنان إدموند راباط 

ٔ8٘8-ٔ8ٙٓ  الخرطوم، السودان محمد شنقٌطً 

ٔ8٘3-ٔ8٘8  دمشق، سورٌا سامً المٌدانً 

ٔ8٘7-ٔ8٘3 نهمحمد زهٌر جرا   القاهرة، مصر 

ٔ8٘ٙ-ٔ8٘7  الرنكا، قبرص زٌنون بٌرٌدس 

ٔ8٘٘-ٔ8٘ٙ  بٌروت، لبنان فإاد سعدة 

ٔ8٘ٗ-ٔ8٘٘  القاهرة، مصر فٌرناند زنانٌري 

ٔ8ٖ٘-ٔ8٘ٗ  القاهرة، مصر ٌحً العبلٌلً 

ٔ8ٕ٘-ٔ8ٖ٘  نٌقوسٌا، قبرص كوستا مانلٌس 

ٔ8٘ٔ-ٔ8ٕ٘ نانبٌروت، لب اوجوستٌن كاتونً   

ٔ8٘ٓ-ٔ8٘ٔ  اإلسكندرٌة، مصر حسٌن فهمً 

ٔ8ٗ8-ٔ8٘ٓ  اإلسكندرٌة، مصر حسٌن فهمً 

ٔ8ٗ3-ٔ8ٗ8  بٌروت، لبنان جوزٌؾ سالم 

ٔ8ٗ7-ٔ8ٗ3  اسٌوط، مصر الفرد بك وٌصا 
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ٔ8ٗٙ-ٔ8ٗ7  اإلسكندرٌة، مصر دوجبلس سكوت 

ٔ8ٗ٘-ٔ8ٗٙ  اإلسكندرٌة، مصر دوجبلس سكوت 

فلسطٌن أورشلٌم، الرس لٌند 1944-1945  

ٔ8ٖٗ-ٔ8ٗٗ  القاهرة، مصر هٌدردال فوجت 

ٔ8ٕٗ-ٔ8ٖٗ  اإلسكندرٌة، مصر علً أمٌن ٌحً 

ٔ8ٗٔ-ٔ8ٕٗ  اإلسكندرٌة، مصر علً أمٌن ٌحً 

ٔ8ٗٓ-ٔ8ٗٔ واتس. د.ل   حٌفا، فلسطٌن 

ٔ8ٖ8-ٔ8ٗٓ  بٌروت، لبنان فرانسٌس قطانه 

ٔ8ٖ3-ٔ8ٖ8 دي بٌلدت. هـ   القاهرة، مصر 

ٔ8ٖ7-ٔ8ٖ3  القاهرة، مصر أرثر مارتون 

ٔ8ٖٙ-ٔ8ٖ7  القاهرة، مصر كارل مارتٌن 

 
وتوجد منطقة أخرى لدول الشمال األفرٌقً تضم أندٌة تونس 

وٌعرؾ  8ٓٔٓوالجزابر والمؽر  ومورٌتانٌا وتعرؾ بالمنطقة 
 .محافظ الروتاري فً تلك المنطقة بوالً المنطقة

 تضم دولة ٙٙٔألؾ ناد فً  ٕٖوٌضم الروتاري ماٌقر  من 
وكان فً . ألؾ عضو من مهن مختلفة ٖٓٓما ٌقر  من ملٌون و

الماضً ال ٌجوز أن ٌضم النادي أكثر من شخص من نفس المهنة 
ؼٌر أنه سمح بؤكثر من شخص من نفس المهنة بشروط فً السنوات 

وكان الروتاري نادٌا قاصرا على الرجال كالماسونٌة بٌنما . األخٌرة
الخاصة التً تعرؾ باإلنروٌل  كان زوجات أعضابه لهن أندٌتهن

ولكن فً منتصؾ التسعٌنات من القرن العشرٌن تم (. العجلة الداخلٌة)
 .السماح بعضوٌة النساء إذا قرر النادي ذلك

. وتزدهر أندٌة الروتاري فً الدول التً تمنع فٌها الماسونٌة 
وتوجد بالروتاري أندٌة للصؽار . فهً صورة مقنعة من الماسونٌة

وتضم حوالً  3ٔ -ٗٔ منفهناك أندٌة اإلنترآكت للصؽار . كما هو الحال فً الماسونٌةوالشبا  
وهناك أندٌة الروتارآكت للشبا  والشابات من  .دولة ٓٔٔناد من  ٓٓٓٓٔألؾ عضو فً  ٕٕٕ
وكان فً الماضً ال ٌسمح . دولة ٓ٘ٔناد من  77ٓٓألؾ عضو فً  7ٙٔتضم  ٖٓ -3ٔ

بانضمام من هم فوق الخامسة ؼٌر انه سمح . عاما ٖٓلػ باالنضمام للروتاري لمن لم ٌب
 .والعشرٌن للروتاري

. وللروتاري مجلس تشرٌعً هو أعلى السلطات التشرٌعٌة به 
وما ٌقره . سنوات لبحث اقتراحات القوانٌن والتعدٌبلت ٖوٌجتمع كل 

 .ٌصبح نافذا على كافة أندٌة العالم
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وهً توفر . 8ٗ7ٔالروتارٌة تم إنشاإها عام  وللروتاري كذلك مإسسة تعرؾ بالمإسسة 
منحا دراسٌة فً أنحاء العالم كما ترعى برامج صحٌة مختلفة لمكافحة األمراض والفقر ٌؤتً على 

 .رأسها القضاء على شلل األطفال
وتعرؾ تلك . وٌمنح الروتاري جوابز تقدٌر لمن ٌتبرع للمإسسة الروتارٌة بؤلؾ دوالر

وٌحصل صاحبها على شهادة تقدٌر ودبوس ٌحمل صورة مإسس . رٌسالشهادة بزمالة بول ها
 .على دبوس أكثر تمٌزاوكلما تبرع الشخص أكثر من مرة ٌحصل . الروتاري

وٌج   .والروتاري كالماسونٌة ٌرفض أن ٌتحدث أعضاإه فً شإون السٌاسة أو الدٌن
جتماعات والمشارٌع على األقل من اال% ٓٙعلى العضو أن ٌدفع االشتراك السنوي وأن ٌحضر 

 .الخاصة بالنادي وإال كان للنادي فصله
وشعار المجلس التشرٌعً للروتاري الموضح باألسفل هو مشابه إلى درجة كبٌرة 

الكتا  المقدس الذي ٌوضع . حٌث نرى عمودي بوعز وجاكٌن .لشعارات الماسونٌة كما بالشكل
وهنا العٌن والترس  .ٌضًء مثلها ري مكان العٌن الشهٌرةاعلى المذبح، بٌنما شعار الروت

 .الروتاري ٌرمزان للشمس التً هً الرمز الماسونً إلبلٌس

 
 
 

ونلحظ الرموز الماسونٌة فً شعارات الروتاري واألندٌة التابعة له كالنجمة السداسٌة 
 بل والعٌن كذلك وإن كانت مقنعة فً الشعار التالً .والكرة األرضٌة واأللوان الزرقاء والصفراء

 .الذي هو أحد الشعارات السنوٌة التً ٌختارها كل ربٌس جدٌد للروتاري الدولً
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 ٓ٘حضر الٌونسكو، كما وراء التمهٌد لقٌام  8ٕٗٔوقد كان مإتمر للروتاري بلندن عام  
 .عضوا من الروتاري ضمن الوفود المإسسة لؤلمم المتحدة

تؤتً على رأسهم . ول العربٌةوللروتاري أعضاء كثٌرون من ذوي المناص  الهامة فً الد
مرات، كما  عدةسوزان مبارك قرٌنة الربٌس المصري والتً تلقت زمالة بول هارٌس الفخرٌة 
لعام  ٕٓ٘ٗأنها الربٌس الفخري للروتاري فً مصر، وأخوها منٌر ثابت هو محافظ المنطقة 

الصور التالٌة وقد تم منحها العضوٌة الفخرٌة هً وابنها جمال مبارك كما فً . ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ
 .التً ٌظهر فٌها أخوها منٌر ثابت

 
 :وأشهر أعضاء الروتاري على مستوى العالم هم 

 النادي المنصب االسم

 ركٌافٌك ربٌس أٌسلندا أسجٌر أسجٌرسون

 كوبنهاجن أمٌر دنماركً األمٌر أكسل

 مونتفٌدٌو نحات من أورجواي جوزي بٌللونً
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 براج ربٌس تشٌكوسلوفاكٌا إدوارد بٌنٌس

 روشٌستر قاضً المحكمة العلٌا األمرٌكٌة هاري ببلكمون

 مركز الفضاء رابد فضاء أمرٌكً فرانك بورمان

 بٌنجلً عازؾ بٌانو برٌطانً جون برٌجٌز

 وٌنشٌستر  شمالًمستكشؾ القط  ال األدمٌرال رٌتشارد بٌرد

 جٌرونا رسام إسبانً جوزٌ  كانادٌل

 بورتو دورو البرتؽالوزٌر خارجٌة  ألسٌنو كاردوسو

 بارٌس رسام فرنسً روجر شابلٌن مٌدي

 بارٌس كوٌنترو للمشروبات الروحٌة ماكس كوٌنترو

 سانت لوٌس 8ٕ7ٔ-جابزة نوبل فً الفٌزٌاء هولً كومبتون

 مركز الفضاء رابد فضاء أمرٌكً جوردون كوبر

 أمبوزٌه وزٌر الخارجٌة والمالٌة الفرنسً مٌشٌل دبري

 هولٌوود المخرج األمرٌكً العالمً ٌلسٌسل دي م

فٌترٌه جنو   كات  فرنسً مورٌس دٌنوزٌه
 شرق بارٌس

ناب  ربٌس سابق  وزٌر خارجٌة هندوراس ٌورج دورون
 للروتاري الدولً

كبٌرة قضاة المحكمة العلٌا  مارسٌلو فرنان
 الفلبٌنٌة

 سٌبو ؼر 

الربٌس والمدٌر التنفٌذي  راٌموند فاٌرستون
 ن لئلطارات والمطاطلفاٌرستو

 أكرون

جرٌفه أؾ روزٌنبورج 
 فلمٌنج

 كوبنهاجن كونت دنماركً

 فاٌتفٌل سناتور أمرٌكً ولٌام فولبراٌت

بون جنو  باد  وزٌر خارجٌة ألمانٌا هانز دٌترٌف جنشر
 جودسبرج

 لندن سفٌر بولندا فً برٌطانٌا زبٌجٌنو جٌرتٌف

 دٌتروٌت صحافً وشاعر أمرٌكً إدجار جٌست

 جرانادا ربٌس نٌكاراجوا الدكتور لورنزو جوٌتٌرٌز

 واشنطن الربٌس األمرٌكً وارن هاردٌنج

 طوكٌو جٌنزا ربٌس شركة ساٌكو رجٌرو هاتوري

 ركٌافٌك ربٌس وزراء أٌسلندا شتاٌنجرٌمور هرمانسون

عالم التشرٌح وربٌس جامعة  كو هٌراساوا
 كٌوتو

 كٌوتو شرق

 كراٌستشرف وزٌبلنداربٌس وزراء نٌ سٌدنً هوالند

 هاٌنٌس الربٌس األمرٌكً جون كٌنٌدي

 الخرطوم ربٌس وزراء السودان عبدهللا خلٌل

 هانٌانج ربٌس وزراء كورٌا شونج ٌول كٌم
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 سانت جالن ربٌس سوٌسرا كارل كوبلت

المٌدالٌة الذهبٌة للمطرقة ألمبٌاد  تابٌو كورٌوس
 فنلندا -833ٔ

 البوا كٌفٌرٌستً

 دمشق ربٌس سورٌا لًشكري القوت

روٌتلٌنجٌن  الهوتً هانز كونٌج
 توبٌنجن

 بارٌس عالم مصرٌات جان لٌكبلن

 فٌٌنا مإلؾ موسٌقً نمساوي فرانز لٌر

جابزة نوبل  -روابً ألمانً توماس مان
 8ٕ8ٔ -لآلدا 

 مٌونخ

 بارٌس مدٌر مسرح مارٌنً روبرت مانوٌل

 -ٌةمخترع اإلشارات البلسلك جوٌلٌلٌمو ماركونً
 8ٓ8ٔ -جابزة نوبل للفٌزٌاء

 بولونٌا

 براج وزٌر خارجٌة تشٌكوسلوفاكٌا ان ماسارٌكٌ

ربٌس شركة ماتسوشٌتا  كونوسوكً ماتسوشٌتا
 لئللكترونٌات

 أوساكا

 روشستر الشرٌك المإسس لعٌادات ماٌو الدكتور شارلز ماٌو

 مٌبلنو ربٌس مجلس الشٌوخ اإلٌطالً سٌزاري مٌرتساجورا

ربٌس شركو مٌكٌموتو لللإلإ  و مٌكٌموتوتوٌوهٌك
 الصناعً

 طوكٌو

ربٌس وزراء الكونجو  لٌونارد موالما
 الدٌموقراطٌة

 كٌسانجانً

 هانٌانج ربٌس وزراء كورٌا دك وو نام

 براونٌشفاٌج ربٌس شركة فولكسفاجن هنرٌف نوردوؾ

 بروكسل قابد اوركسترا بلجٌكً جورجٌس أوكتورس

 هانٌانج زراء كورٌاربٌس و شونج هون بارك

 محافظ -أسونسٌون ربٌس وزراء باراجواي راإول باستور
منطقة روتاري 

 سابق

 تالٌن ربٌس إستونٌا كونستانتٌن بٌتس

 مودٌنا مؽنً األوبرا اإلٌطالً لوتشٌانو بافاروتً

 نٌوٌورك مإلؾ أمرٌكً نورمان فٌنسٌنت بٌٌل

 نٌوٌورك مإسس شركة جاي سً بنً جاي سً بنً

 سان إٌتٌان ربٌس وزراء فرنسا توان بٌنٌهأن

السٌر كٌنٌث فونج بٌنج 
 فان

 -هونج كونج مدٌر بنك شرق أسٌا
محافظ منطقة 
 روتاري سابق

 مٌبلنو ربٌس شركة بٌرٌللً لئلطارات لٌوبولدو بٌرٌللً
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 برشلونة كوندال رسام إسبانً خوان ابللو برات

 فلورانسا مصمم ازٌاء إٌطالً إٌمٌلٌو بوتشً

 فلورٌانوبولٌس ربٌس البرازٌل نٌرٌو راموس

ربٌس  -دونبوري وزٌر خارجٌة تاٌبلند بٌتشاي راتاكول
 الروتاري الدولً

 إندٌانابولٌس شاعر أمرٌكً جٌمس راٌلً

 نٌوٌورك مإلؾ موسٌقً أمرٌكً سٌجموند رومبرج

ناب  ربٌس  -مانٌبل ربٌس الفلبٌن الجنرال كارلوس رومولو
 ًالروتاري الدول

 بارٌس ؼر  السفٌر النمساوي إلى فرنسا ولفجانج شالنبرج

 طوكٌو مٌجورو معماري ٌابانً كٌوشً سٌكً

 بون ام راٌن ربٌس ألمانٌا والتر شٌل

وزٌرة الصحة والخدمات  دونا شاالال
 اإلنسانٌة األمرٌكٌة

 مادٌسون

 أوساكا ربٌس جامعة أوساكا كٌنجٌرو شودا

 هلسنكً فنلندي مإلؾ موسٌقً ٌان سٌبٌلٌوس

مدٌر مركز شترٌنبرج للدٌانة  السٌر سٌجموند شترٌنبرج
 الٌهودٌة

 لندن

حاكم إلٌنوي وسفٌر الوالٌات  أدالي ستٌفنسون
 المتحدة إلى األمم المتحدة

 سبرٌنجفٌلد

 طوكٌو شمال أمٌر ٌابانً تسونٌوشً تاكٌدا

الربٌس  -طوكٌو ربٌس الٌابان تاٌمز كٌوشً توجاساكً
للروتاري السابق 

 الدولً

 بارٌس شمال ربٌس شركة فوٌتون للحقاب  كلود فوٌتون

 شٌكاجو ربٌس شركة والجرٌن لؤلدوٌة شارلز والجرٌن

كبٌر قضاة المحكمة العلٌا  إٌرل وارن
 األمرٌكٌة

 سكرامنتو

 دنفر قاضً المحكمة العلٌا األمرٌكٌة بٌرون واٌت

 ٌسبورتال مإلؾ خٌال علمً امرٌكً جاك ولٌمسون

 بٌرمنجهام الربٌس األمرٌكً وودرو وٌلسون

 داٌتون مخترع الطابرة أورفٌل راٌت

 هانٌانج ربٌس وزراء كورٌا شانج سون ٌو

ربٌس اللجنة األولمبٌة المصرٌة  منٌر ثابت
 وشقٌق قرٌنة الربٌس المصري

 -مدٌنة نصر
محافظ منطقة 
 روتاري

مإسس دٌزنً الند وشخصٌات  والت دٌزنً
 العدٌدة الكارتون

 بالم سبرٌنجز
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مؽامر نروٌجً قام برحلة لعبور   ثور هٌردال
المحٌط بقار  من البردي إلثبات 
اكتشاؾ المصرٌٌن القدماء 

 ألمرٌكا

 الرفٌك

  الربٌس األمرٌكً هربرت هوفر

أبلٌن، و  الربٌس األمرٌكً دواٌت أٌزنهاور
جٌتسبرج، 
 ونٌوبورت

 ٌٌروٌت الربٌس األمرٌكً رٌتشارد نٌكسون

 جراند رابٌدس الربٌس األمرٌكً جٌرالد فورد

 أمرٌكوس الربٌس األمرٌكً جٌمً كارتر

 باسٌفٌك بالٌسادس الربٌس األمرٌكً رونالد رٌجان

 واشنطن دي سً الربٌس األمرٌكً جورج بوف االبن

 نادٌٌن بكندا دوق وندسور إدوارد الثامن

 امبرمٌنجه ربٌس وزراء برٌطانٌا نٌفٌل شامبرلٌن

الربٌس الفخري  أمٌر موناكو رٌنٌه الثالث
 لروتاري موناكو

 بروكسل ملك بلجٌكا بودوان األول

الربٌس الفخري  ملك المؽر  الحسن الثانً
للروتاري 
 بالمؽر 

  ملك بلجٌكا ألبرت األول

دوق إدنبرة، زوج الملكة إلٌزابٌث  ونتباتنافٌلٌ  م
 الثانٌة

وٌنسور، إٌتون، 
 وإدنبرة

  ربٌسة وزراء برٌطانٌا رٌت تاتشرمارج

  ملك السوٌد كارل جوستاؾ السادس

 سانتٌاجو ربٌس شٌلً أوجوستو بٌنوشٌه

عضو مإسس  الربٌس اللبنانً سلٌمان فرنجٌه
 روتاري طرابلس

 أوكبلند أول من تسلق قمة إفرست السٌر إدموند هٌبلري

 واباكونٌتا أول من نزل على القمر نٌل أرمسترونج

 دٌري رابد فضاء ن شبردأال

 أورانج المخترع الشهٌر توماس إدٌسون

 سانت لوٌس الجنرال األمرٌكً الشهٌر جون بٌرشٌنج

 طوكٌو الجنرال األمرٌكً الشهٌر دوجبلس ماكارثر

 -ريخعضو ف الربٌس المصري الشهٌر جمال عبدالناصر
 روتاري القاهرة

 8٘٘ٔفً 
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المطرقة التً ٌعمل بها 
. ربٌس المحفل الماسونً
لدى كل ربٌس روتاري 
مطرقة مماثلة وجرس لبدأ 

 وغلق الجلسات
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إٌمٌل سكرتٌر روتاري دبً ٌقدم هدٌة تذكارٌة للربٌس اللبنانً 

 لحود خالل زٌارته له بلبنان

وأعضاء مجلس إدارة روتاري القاهرة ٌقلدون ( ووالد وزٌر السٌاحة المصري)زهٌر جرانة المحافظ الروتاري

 1955عبدالناصر شارة العضوٌة الفخرٌة للروتاري فً دار الرباسة فً 
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نادي روتاري دبً مع راعً النادي، أحمد بن سعٌد آل مكتوم 

 ربٌس شركة طٌران اإلماراتٌة، وربٌس دابرة الطٌران المدنً بدبً

وهو ٌرتدي وشاح الروتاري والذي ٌشبه ما ( روتاري سوسة)ربٌس أحد أندٌة الروتاري التونسٌة ( الصورة الٌمنى)

 (الصورة الٌسرى)ٌرتدٌه أعضاء مجالس إدارات المحافل الماسونٌة 
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  نلحظ المطرقة الماسونٌة. 1917منزله فً عام ل هارٌس ورفاقه فً اجتماع لم الشمل ببو

 دبوسان ٌرتدٌهما أعضاء الشراٌنر والماسونٌة الذٌن ٌنتمون لعضوٌة الروتاري فً الوقت ذاته
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فً  1911محفل ماسونً أعضاإه من الروتارٌٌن ٌعرف باسم المحفل الروتاري أسس فً 

 العٌن اإلبلٌسٌة عجلة الروتاريشعاره الفرجار والزاوٌة القابمة ، وقد توسطت . انجلترا
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 صفحة من موقع هٌبة التارٌخ المبوي للروتاري توضح أن الصالت بٌن الماسونٌة والروتاري قدٌمة
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 :كٌوانٌز الدولً

 
وكٌوانٌز هو نادي اجتماعً وٌقوم بؤعمال خٌرٌة على ؼرار الروتاري مع تركٌزه على 

وٌضم . وٌوجد مقره فً إٌندٌانابولٌس 8ٔ٘ٔوقد أنشؤ فً دٌتروٌت فً عام . رعاٌة األطفال
 .دولة 8ٗألؾ عضو فً  ٓٓٙماٌقر  من  ٕ٘ٓٓحس  إحصابٌة عام 

فرعٌة تماثل المنظمات الماسونٌة والروتارٌة الخاصة بالشبا  ولكٌوانٌز منظمات 
 :والكبار، وهً كالتالً

 
وهً منظمة اعتمدت فً عام  :Circle K Internationalالحلقة كٌه الدولٌة 

 .ألؾ عضو ٖٔدولة وبها  ٖٔوتوجد فً . وتضم طلبة الجامعة 8ٗ7ٔ

 
ناد للشبا  أسس فً عام وهو  :Key Club Internationalنادي المفتاح الدولً 

وطبعا المفتاح هو  .دولة ٕٓألؾ عضو فً  ٖٕ٘ناد و 7ٓٓٗوٌضم حالٌا ما ٌقر  من  8ٕ٘ٔ
 .أحد شعارات درجات الطقس االسكتلندي كما سبق

 
وهو ناد لطلبة المدارس المتوسطة والمراحل األولى  :Builders Clubنادي البنابٌن 

واسمه طبعا . دولة ٖٔألؾ عضو فً  ٗٗناد و ٓٓ٘ٔوٌضم  87٘ٔأسس فً عام . من الثانوٌة
 (.Masons)ٌذكرنا بالبنابٌن 
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وٌضم . 88ٓٔأسس فً عام . وهو ناد لطلبة المرحلة االبتدابٌة :Kids-Kاألطفال -كٌه
 .دولة ٔٔناد موجودة فً  ٓٓ٘عضو فً  ٓٓٓٙٔحوالً 

 
. لسن المعاقٌنلٌضم كبار ا ٕٓٓٓوهو ناد أنشؤ فً عام  :Aktion Clubنادي العمل 

 .نادٌا 38وٌوجد به ألفا عضو فً 

 
وهً أندٌة للشبا  فً اوروبا أسست فً عام  :Kiwanis Juniorكٌوانٌز للصغار 

 .نادٌا ٓ٘وٌوجد منها . عاما ٖ٘-3ٔوتضم الشبا  بٌن  88ٕٔ

 
وهً أندٌة للشبا  لتعلمهم كٌؾ ٌكونون قادة  :key Leaderالقابد الربٌسً 

 .لمجتمعاتهم
ٌوانٌز مإسسة تقوم برعاٌة المنح والبرامج التً ٌنفق علٌها وهً البرامج الخاصة ولك
 ..باألطفال
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 :أخوٌة األكاسٌا

 
أربعة عشر أستاذا ماسونٌا ممكن كانوا  8ٓٗٔماٌو من عام  ٕٔوهً أخوٌة أنشؤها فً  

أبرز أعضابها ومن . وقامت بافتتاح فروع كثٌرة بالوالٌات المتحدة. ٌدرسون فً جامعة مٌشٌجن
 .وقد أصبحت بمرور الوقت ال تشترط أن ٌكون العضو ماسونٌا أصٌبل. الربٌس الماسونً تافت

وعضوٌن . سنوات ٗأعضاء جامعٌٌن سابقٌن مدة كل منهم  ٙوٌتكون مجلس إداراتها من  
 .من الطلبة مدة كل منهم عامان
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 :األسود الدولٌة
  

من قبل ملفن جونز وهو  8ٔ7ٔتم إنشاإه فً عام  ناد للخدمة على ؼرار الروتاري، ووه 
. عندما افتتح أول فرع له فً كندا 8ٕٓٔمارس  ٕٔإلى ناد عالمً فً  لوتحو. محام أمرٌكً

دولة تضم ملٌون  8ٖٔألؾ ناد فً  ٙٗوٌبلػ عدد أندٌة اللٌونز فً العالم حس  آخر إحصاء 
 :هً وتنقسم أندٌة اللٌونز إلى أربعة أنواع. ألؾ عضو ٓٓٗو

 
  فرع الناديClub Branch:  ًوهً منتدٌات ألعضاء اللٌونز الذٌن ٌوجودون ف

منطقة جؽرافٌة معٌنة وال ٌتمكنون من الحضور فً نادٌهم األصلً وهً ال تعد نادٌا 
 .مكتمبل

  ًنادي لٌونز الحرم الجامعLions Campus Club:  ًوهو ناد للذٌن ٌوجدون ف
لحصول على أعضاء من الشبا  الجامعٌٌن لتجدٌد دماء حرم الجامعة والهدؾ منه طبعا ا

 .النادي

 
  القرن الجدٌدNew Century:  عاما  ٖ٘-3ٕوهً أندٌة ألعضاء اللٌونز ما بٌن

والهدؾ منها هو تجدٌد دماء النادي ألن ذلك هو المشكلة المزمنة لكل تلك المنظمات 
 .الماسونٌة

 
 التقلٌدي الذي ٌلزم أعضاءه بنسبة حضور  وهو النادي بشكله :نادي اللٌونز التقلٌدي

 .دورٌة والتزامات مالٌة معلومة
وهو بالدعوة . ونادي اللٌونز شارك فً صٌاؼة مٌثاق األمم المتحدة كالروتاري

فقط فبل ٌتمكن أحد من طل  عضوٌته ولكن البد أن ٌزكً طل  العضوٌة 
ساء البلبً وكان فً الماضً ال ٌسمح بعضوٌة الن. أحد األعضاء العاملٌن
ولكن . Lionessesخاصة بهن تعرؾ باللبوءات كن ٌجتمعن فً أندٌة 

فً الوقت الحالً ٌمكن للنساء الحصول على عضوٌة اللٌونز أو اللبوءات 
. أو األشبال Leoوٌضم اللٌونز ناد للشبا  والشابات ٌعرؾ باللٌو . حسبما ٌردن
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  .دولة ٕٖٔناد موزعة على  ٓٓٙ٘ألؾ عضو فً  ٓٗٔوٌضم . عاما 3ٕ-ٕٔوهو للشبا  بٌن 
والمشروع األكبر . وٌضم اللٌونز مإسسة تعنى بتقدٌم المنح الدراسٌة والمعونات الطبٌة 

وهم ٌدعمون بنوك العٌون والمستشفٌات والعٌادات . لدى اللٌونز هو مكافحة أمراض العٌون
مبلٌٌن نظارة  ٘من  وٌقومون سنوٌا بجمع ما ٌقر . ومراكز األبحاث الخاصة بؤمراض العٌون

وال ٌجوز التحدث بالسٌاسة أو الدٌن طبعا كما هو الحال بكافة . لتوزٌعها
وتنتشر أندٌة اللٌونز واللٌو بالمنطقة العربٌة فً . المنظمات الماسونٌة

  .لبنان واألردن ومصر والجزابر وؼٌرها
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 :سٌفٌتان الدولٌة

 
 .ٌتاس البلتٌنٌة والتً تعنً المواطنة، اشتق اسمه من كلمة سٌفوهو ناد دولً كمن سبقه

وٌضم . الدكتور كورتنً شروبشاٌر فً بٌرمنجهام بوالٌة ألباما 8ٔ7ٔمارس  7ٔأسسه فً 
ألؾ  ٘ٔكما ٌوجد لدٌه أندٌة للشبا  وأندٌة اخرى للجامعٌٌن تضم . دولة ٕٗعضو فً  3ٕٓٓٓ
 .ناد ٓٓ٘عضو فً 

وأنشؤت تلك المإسسة فً . التً ٌتلقاها ولدي سٌفٌتان مإسسة ترعى المنح وتدٌر التبرعات
وهً ترعى األلعا  األولمبٌة الخاصة وكذلك مركز أبحاث سٌفٌتان الدولً الذي  8ٙٓٔعام 

ملٌون  ٕٓألؾ قدم وتكلؾ  ٓٙبالتعاون مع جامعة ألباما على مساحة  88ٕٔاسس فً عام 
ل عدٌدة مثل الوالٌات وٌتدر  به طبل  الدكتوراة من دو. دوالر، وهو ٌعنى بؤبحاث اإلعاقة

كما ترعى مإسسة سٌفٌتان . المتحدة وكندا والٌابان وبورتورٌكو والسعودٌة وتاٌوان ورومانٌا
 .برنامجا ٌسمى برنامج شروبشاٌر للمنح الدراسٌة

 :أما اشهر اعضاء سٌفٌتان فهم 

 الربٌس األمرٌكً كالفٌن كولٌدج. 

  (.ٌنعضو النورانٌ)الربٌس األمرٌكً فرانكلٌن روزفلت 

 الربٌس األمرٌكً دواٌت أٌزنهاور. 

 الربٌس األمرٌكً جون كٌنٌدي. 

  (.عضو الماسونٌة النشط بوالٌة مٌسوري)الربٌس األمرٌكً هاري ترومان 

  (.عضو سٌفٌتان للشبا  وعضو دي موالي)الربٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون 

 لفلبٌن وضد الجنرال جون بٌرشٌنج القابد العسكري الذي قاد الحمبلت ضد مسلمً ا
وحصل على لق  جنرال . المكسٌك، كما قاد الجٌف األمرٌكً فً الحر  العالمٌة األولى

 .الجٌوف وهو الذي ٌمنح مرة واحدة فقط

 توماس إدٌسون المخترع صاح  األلؾ اختراع. 
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 :الوعل الدولٌة

 

وقام بتطوٌرها جٌمس . الدكتور جون هنري وٌلسون 333ٔأنشؤها فً عام وهً أخوٌة  
وهً تعنى برعاٌة . وربٌسها الحالً هو دونالد روس. 8ٓٙٔافٌس الذي انضم إلٌها فً عام د

ولها مجلس أعلى على ؼرار الماسونٌة . 8ٖٔٔاألطفال والكبار فبنت لهم مستعمرات منذ عام 
وتضم حوالً ملٌون . ومحافل منتشرة فً الوالٌات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبرمودا

 .محفل فرعً ٓٓ٘ٔمحفل ربٌسً و ٕٓٓٓعضو فً ونصؾ ملٌون 

  

 

 :بناي برث

 

ٌل والٌهود فً وتهدؾ للدفاع عن إسراب 3ٖٗٔوهً منظمة ٌهودٌة أنشؤت فً عام  
 ٓ٘ألؾ عضو فً  3ٓٔوتضم . وتقوم بالعمل ضد من ٌعادون السامٌة فً نظر الٌهود. الشتات
 .دولة
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 :رورٌتان الوطنٌة

 
ناد  ٕٓٓٔألؾ عضو موزعٌن على  ٖٗوهو ناد للخدمة ٌعمل بالوالٌات المتحدة وٌضم  

. المحلٌة بالوالٌات المتحدة وله مإسسة ترعى المنح الدراسٌة والخدمات التً ٌقدمها للمجتمعات
وال توجد لدٌه أندٌة للشبا  بل ٌعمل على رعاٌة منظمات الكشافة . 8ٕ3ٔوقد افتتح فً عام 

 .المحلٌة

 :النظام المطور للرجال الحمر

 

وهً جمعٌة تعود اصولها إلى عدد من الجمعٌات السرٌة األمرٌكٌة فً فترة ما قبل  
ذه الجمعٌات أبناء تامٌنا وأبناء الحرٌة التً كان العدٌد من ومن ه. استقبلل الوالٌات المتحدة

أعضابها من الماسون، وهً الجمعٌة المسبولة عما عرؾ فً التارٌخ بحفلة شاي بوسطن التً 
وقد قام منتسبوا تلك الجمعٌات بتؤسٌس نظام الرجال . كانت وراء بداٌة حر  االستقبلل األمرٌكٌة

وٌسمى . وتنتشر فً معظم الوالٌات األمرٌكٌة حالٌا. فلٌنفً فورت مٌ 3ٖٔٔالحمر فً عام 
وٌرتدي األعضاء مبلبس . وهو المقابل للمحفل الماسونً أو النادي tribeمكان اجتماعها بالقبٌلة 

مستوحاة من وطقوس االنتسا  . الهنود الحمر وٌستخدمون كلمات من لؽة الهنود الحمر للتعارؾ
م ٌركزون على الوطنٌة األمرٌكٌة والخدمة العامة وتنمٌة وه. اإلرث الثقافً للهنود الحمر

ولهم منظمات للنساء تدعى . ومشروعهم الربٌسً هو مكافحة مرض الزهاٌمر. مهارات األعضاء
جورج : وأشهر أعضابها هم. ٌة الشهٌرة فً التارٌخ األمرٌكًبوكوهانتس على اسم المرأة الهند

ترٌك هنري، جون هانكوك، رٌتشارد نٌكسون، واشنطن، صاموٌل أدمز، توماس جفرسون، با
 .توماس باٌن، بول رٌفٌر، ثٌودور روزفلت، وارٌن هاردٌنج، وفرانكلٌن روزفلت
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 التً ٌرتدٌها أعضاء الجماعة المالبس
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شعارات الرجال الحمر ونرى فٌها شعارات النسر وصلٌب قٌادة 

 فرسان المعبد الماسونٌٌن
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 :فرسان بٌثٌاس

 

وٌستوحً . فً واشنطن 3ٙٗٔفبراٌر عام  8ٔوهً أخوٌة أسسها جاستوس راثبون فً  
الذي تتخذ الماسونٌة مثلثه كؤحد )رس اسمه من دامون وبٌثٌاس اللذان كانا من تبلمذة فٌثاؼو

وتقوم طقوس العضوٌة التً تشبه الطقوس الماسونٌة على على قصة الصداقة بٌن (. شعاراتها
وشعار المنظمة هو الصداقة وفعل الخٌر والمحبة وهو ما ٌندرج تحت الشعارات . دامون وبٌثٌاس

وفرسان بٌثٌاس هو أول . بالماسونٌةرات األندٌة التً تنفً صلتها االماسونٌة الشهٌرة وكذلك شع
محفل فً أنحاء  ٕٓٓٓوهً تضم . جمعٌة ٌوافق على إنشابها من قبل الكونجرس األمرٌكً

وهً  333ٔولهم منظمة للنساء تدعى أخوات بٌثٌاس أسست فً عام . الوالٌات المتحدة وكندا
عاما  ٕٓ-3ٌات بٌن وترعى منظمة للفت. تقوم على نفس الطقوس وٌعرؾ مكان اجتماعها بالمعبد

التً ٌذكرنا اسمها بفتٌات  Pythian Sunshine Girlsتدعى فتٌات سطوع الشمس البٌثٌانات 
ولدى فرسان بٌثٌاس منظمة مماثلة لطقس ٌورك الماسونً تعرؾ باسم . قوس قزح الماسونٌات

وٌعرؾ   Dramatic Order Knights of Khorassanفرسان النظام الدرامً لخراسان 
ونبلحظ التشابه الكبٌر بٌن . ا بالمعبد، أما محفلها األعظم فٌعرؾ بالقصر اإلمبراطوريمحفله

. شعارات فرسان بٌثٌاس والماسونٌة، فشعار المنظمة هو مثلث على ؼرار منظمات الماسونٌة
 .والصلٌ  الخاص بفرسانها هو نسخة طبق األصل من شعار قٌادة الفرسان لطقس ٌورك
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 :للرفاق الغرباءالنظام المستقل 

 

وهو نظام تؤسس فً انجلترا فً القرن الثامن عشر وتؤسس أول محفل له فً بالتٌمور  
وشعاره هو الصداقة والمحبة والحقٌقة على ؼرار شعارات . 3ٔ8ٔبالوالٌات المتحدة فً 

ولكً ٌصبح المرء عضوا به فٌج  أن ٌإمن بوجود إله وكذلك الصداقة بٌن بنً . الماسونٌة
وشعارات الرفاق . خوته فً اإلنسانٌة فٌؽٌث الملهوؾ وٌرعى الٌتٌمإر وان ٌإدي واجبه تجاه البش

الؽرباء التحتاج إلى تعلٌق حول كونها ماسونٌة فالرموز تتطابق بقوة فنرى رمز العٌن الماسونٌة 
نٌة والهرم وخلٌة النحل والقمر والكؤس المقدسة وكلها من الشعارات الماسو وصلٌ  فرسان مالطا

 .الصرٌحة
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 :المتفابلون

 

وٌوجد لدٌه . وٌركز على مشارٌع رعاٌة األطفال 8ٔ8ٔوهو ناد للخدمة تؤسس فً عام  
ألؾ مشروع  ٘ٙ، وٌقوم بما ٌقر  من ناد فً أنحاء العالم ٖٓٓ٘ألؾ عضو موزعٌن على  ٗٔٔ

 .ملٌون دوالر 73سنوٌا تتكلؾ 

 :األفضل للنساء

 

. 8ٕٔٔوقد تؤسس فً عام ". األفضل للنساء"ٌعنً اسمه . نساء فقطوهو ناد للخدمة لل 
 .وهو ٌركز على المشارٌع الخاصة بالنساء. دولة ٕٓٔألؾ امرأة فً  ٓٓٔوٌضم حوالً 

 :رجال الخشب

 

 3ٕ٘وتضم حالٌا . 38ٓٔوهً أخوٌة اسسها جوزٌؾ كولن رووتس فً أوماها فً عام  
ولدٌها صندوق للمشارٌع الخدمٌة تعدت أصوله . حدةمحفل بالوالٌات المت ٕٓٓٙألؾ عضو فً 

وتعرؾ بؤوالد  8ٖٓٔولرجال الخش  منظمة للشبا  تم تؤسٌسها فً عام  .المالٌة الملٌار دوالر
 Womenولهم منظمة للنساء هً نساء حرفة الخش  . Boys of Woodcraftحرفة الخش  

of Woodcraft. 
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 شعارات رجال الخشب
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 مالبس رجال الخشب
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 .ٌن الماسونٌة، المطرقة، النجمة الخماسٌة، صلٌب قٌادة فرسان المعبدالع. نظام رجال الغابة
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 :الكوكلوكس كالن 
  

من ضباط وجنراالت الجٌف  ٙبعد نهاٌة الحر  األهلٌة األمرٌكٌة، قام  3ٙٙٔم فً عا 
والكلمة تعنً عصبة . الجنوبً المهزوم بتؤسٌس الكوكلوكس كبلن فً بوالسكً بوالٌة تٌنٌسً

وكان هإالء الضباط الستة من الماسون فمنهم ناثان بدفورد فورست الذي اصبح الساحر . الدابرة
وكذلك كان هناك كبٌر قضاتها الماسونً . للكوكلوكس كبلن أي رأسها اإلمبراطوري األول

األكبر عابد الشٌطان ألبرت باٌك والذي تولى ذلك المنص  وقتما كان على قمة ماسونٌة الطقس 
 WASPوكان الهدؾ من إنشاء العصبة هو الحفاظ على سٌادة الـ. االسكتلندي للسٌادة الجنوبٌة
ووضعت العصبة نص  أعٌنها إرها  األمرٌكٌٌن . عرفنا سابقا وهم البٌض البروتستانت كما

وكان أعضاإها . ألوامر العصبة األفارقة والكاثولٌك والٌهود، بل والتخلص منهم إذا لم ٌستجٌبوا
من المتعصبٌن ٌرتدون مبلبس وأقنعة بٌضاء علٌها الصلٌ  وٌقومون بإشعال صلٌ  من الخش  

وكانت تعرؾ فً تلك . ق من ٌقؾ فً طرٌقهم هو وممتلكاتهالكبٌر وال ٌتورعون عن قتل أو حر
 .الفترة بإمبراطورٌة الجنو  الخفٌة

أصدر الساحر األعظم أمره بوقؾ النشاط نتٌجة لردود الفعل ضد عنؾ  3ٙ8ٔوفً عام  
والذي أظهر الكوكلوكس كبلن بمظهر  8ٔ٘ٔولكن بعد عرض فٌلم مولد أمة فً عام .  العصبة

قام دبلٌو جاي سٌمونز وهو ماسونً بإعادة تؤسٌس . ن عن الشخصٌة األمرٌكٌةالفرسان المدافعٌ
ومع منتصؾ العشرٌنٌات كانت الجماعة قد سٌطرت على والٌات عدٌدة عن طرٌق . العصبة

مبلٌٌن عضو معظمهم من  ٘أعضابها مناص  اإلدارة والقضاء فً تلك الوالٌات وبلػ أعضاإها 
متفرقٌن العصبة مع بقاء اآلالؾ من أعضابها حتى اآلن انتهت  8ٗٗٔوفً عام .  الماسون

 .ٌتنازعون فٌما بٌنهم منص  الساحر األعظم لئلمبراطورٌة البابدة
ولعل الكوكلوكس كبلن ومثٌبلتها من المنظمات األمرٌكٌة مثل الجمجمة والعظام هً األ   

ونرى . ضد المسلمٌن الروحً للمحافظٌن الجدد المتعصبٌن لعودة الدجال لٌقودهم فً هرمجدون
من خبللها الصلة المتٌنة بٌن الماسونٌة ربٌبة الدجال والتً تدعى األخوة بٌن البشر وبٌن 

 .المحافظٌن الجدد الذٌن ٌعملون مع الٌهود على خدمة الدجال كما سنرى الحقا
مالبس الكوكلوكس 

 كالن
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طقس الصلٌب 

 المحترق
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مظاهرات للكوكلوكس 

 كالن

مالبس الكوكلوكس 

 كالن



 204 

 :برج المراقبة -شهود ٌهوه
 

 

 
 تضم ستة ونصؾ ملٌون عضوو جدٌد لدراسة اإلنجٌل بتفسٌر وهً جماعة مسٌحٌة دولٌة

مقرها الربٌسً فً بروكلٌن بنٌوٌورك، ولها فروع فً أكثر (. ٕٗٓٓأؼسطس حس  إحصابٌة )
وقد . وهً تستخدم اإلله العبري ٌهوه كرمز لئلله وهو اإلله الذي ٌرمز للشٌطان.  دولة ٓٔٔمن 

 .من قبل  شارلز تٌز راسل 33ٔٔتم تشكٌل تلك الجماعة فً عام 
إن اإلله الذي : "ومن أقواله. كان راسل ٌنتمً للكنٌسة البرٌسبتارٌة ثم انقل  ضدها وقد

ٌستخدم قوته لٌخلق بنً آدم الذٌن قدر لهم الفناء الحقا، ال ٌمكن أن ٌكون حكٌما أو عادال أو 
 ".إن قٌمه أقل من أي إنسان. رحٌما

ثم تولى  33ٗٔوقد تولى راسل الرباسة فً عام  
وفاته جوزٌؾ فرانكلٌن روزرفورد فً عام الرباسة بعد 

وتحول اسم المنظمة إلى شهود ٌهوه فً عام . 8ٔٙٔ
ٔ8ٖٔ. 

اجتماعات أسبوعٌة  ٖوٌحضر األعضاء  
وٌقومون بالدعوة لمبادبهم بطرق . ساعات ٘مجموعها 

مختلفة مثل زٌارات المنازل والتحدث إلى الناس فً 
خدمة وهم ال ٌشاركون فً السٌاسة أو ال. الشوارع
 .العسكرٌة

التً تصدرفً ( Awake)ومن مجبلتهم اإلفاقة  
لؽة  ٓ٘ٔلؽة، ومجلة برج المراقبة التً تصدر فً  37

ملٌون نسخة كل أسبوعٌن وصدرت فً بداٌتها تحت اسم برج المراقبة  ٕٙوتطبع حوالً 
 .لصهٌون

رفع دعاوى وقد قام النازٌون باستهداؾ برج المراقبة مع ما استهدفوه من منظمات وتم  
 .قضابٌة ضدهم بالوالٌات المتحدة

 Zonesوهٌكلهم التنظٌمً مثل المنظمات الماسونٌة األخرى ٌقسم العالم إلى مناطق  
 Zoneولكل منطقة مشرؾ  Branch Officesوتتكون كل منطقة من مكات  فرعٌة 

Overseer .م لخدمات وبالنسبة للمكات  الفرعٌة فتتكون من قسم للترجمة، قسم قانونً، قس
ومجلس إدارة . أعضاء فً المكات  الفرعٌة لجنة مسبولة عن الفرع 7أو  ٖوٌشكل . المستشفٌات

الجماعة ٌتؽٌر كل سنة كباقً المنظمات الماسونٌة، وهو ٌتكون من لجنة شبون العاملٌن، لجنة 
والكوارث  النشر، لجنة الخدمة، لجنة التعلٌم، لجنة الكتابة، ولجنة الرباسة وهً لجنة للطوارئ

 .العاجلة
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 :النظام األخوي للنسور

 
 Order ofحٌث عرؾ بنظام األشٌاء الحسنة  383ٔفبراٌر  3وهو نظام تؤسس فً  

Good Things .ًحٌث تولى رباسته . ثم تؽٌر االسم فً أبرٌل من العام نفسه إلى اسمه الحال
، 8ٕ7ٔمارس  ٕٗت فً أنشؤ وٌعرؾ محفله باسم عف النسر، وله منظمة للنساء. جون كورت

الرإساء ثٌودور  وكان من أشهر أعضاء النسور. Auxiliryوٌعرؾ محفلها باسم المساعد 
وقد كان هذا النظام وراء الدعوة لبلحتفال بعٌد األم، حٌث . وفرانكلٌن روزفلت وهاري ترومان

 .الحر حٌنما كان مدعوا لدى جمعٌة أمهات  8ٕ٘ٔدعا إلى ذلك ربٌسه فرانك هٌرنج فً عام 
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 :النظام الموحد القدٌم لكهنة قدماء اإلنجلٌز

 

تقوم على العبادات الوثنٌة القدٌمة لقدماء  .أسست فً القرن التاسع عشر وهً منظمة  
وٌقوم أعضاإها بارتداء مبلبس بٌضاء وٌمارسون طقوسا مرتبطة بالدٌانات الوثنٌة . االنجلٌز

المعلم األثري الشهٌر  Stonehengeولى هً ستونهنج وقبلتهم األ. Wiccaالقدٌمة مثل الوٌكا 
 .ومن أشهر أعضابها ونستون تشرشل الماسونً الكبٌر .ببرٌطانٌا
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 :النظام الراعً الحامً لألٌابل

 
  

 

  
 ٓ٘ٗوٌضم حوالً . من زمبلبه الماسون ٗٔمع  3ٙ3ٔوأسسه شارلز فٌفٌان فً عام 

وارن هاردٌنج، فرانكلٌن روزفلت، : هم وأشهر أعضابه ومعظمهم من الماسون. ألؾ عضو
 .هاري ترومان، جون كٌنٌدي، جٌرالد فورد، جون بٌرشٌنج، بافلو بٌل، وٌل روجرز

ففضبل عن كون مإسسٌه وعدد كبٌر من أعضابه . وهناك أوجه عدٌدة بٌنه وبٌن الماسونٌة 
ٌة والتً اختفت هم من الماسون، فقد كان ٌحتوي على عدد كبٌر من الطقوس المشابهة للماسون

تباعا لٌتحول من الشكل الماسونً القدٌم إلى الشكل العصري األكثر جذبا مثل أندٌة الخدمة 
تم  8ٓٗٔوفً عام . توقؾ استعمال المبزر 38٘ٔففً عام . كالروتاري واللٌونز والكٌوانٌز

ك التوقؾ وكذل. إلؽاء استعمال القسم 8ٔٔٔتبع ذلك فً عام . إبطال استعمال المصافحة السرٌة
باإلضافة إلى . تم السماح للنساء باالنضمام 88٘ٔثم فً عام . 8ٕ٘ٔعن عص  العٌنٌن فً عام 

وٌمكن القول بؤنه مرحلة انتقالٌة بٌن . راٌنرز والجروتوشذلك فؤعضاإه ٌرتدون الطربوف مثل ال
 .الماسونٌة التقلٌدٌة وأندٌة الخدمة
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 :فرسان كولومبوس

 

األ  ماٌكل  33ٕٔكاثولٌك أنشؤها فً كونٌكتٌكوت فً عام وهً أخوٌة للرجال ال 
ومهمتها تشجٌع المحبة بٌن أعضابها ونشر التسامح والوالء الوطنً وحماٌة مصالح . ماكجفنً

 .الؾ مجلس ٔٔألؾ عضو فً  ٓٓٙوٌبلػ عدد أعضابها ملٌون و. الكنٌسة الكاثولٌكٌة
فهناك ثبلث . التً تشبه النظام الماسونً والعبلقة بٌنها وبٌن الماسونٌة تتجلً فً درجاتها 

وتذكر المصادر الماسونٌة الموثوقة أن عددا كبٌرا من . درجات كالماسونٌة ودرجة رابعة علٌا
وشعار . كما تقٌم المنظمتان إفطارا مشتركا فً أحٌان كثٌرة. فرسان كولومبوس هم من الماسون

 .والفؤس المنظمة ٌتكون من شعارات ماسونٌة كالمرساة والسٌؾ
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 :األمرٌكٌٌن الموحد للمٌكانٌكٌٌنالنظام  

فً فٌبلدٌلفٌا وكان ٌعرؾ فً بداٌته باتحاد  3ٗ٘ٔ-3ٗٗٔوهو نظام تم إنشاإه فً عام  
العمال وتعود أصوله إلى جماعة أبناء الحرٌة التً كانت ناشطة قبٌل بدأ حر  االستقبلل 

وتعرؾ . ألؾ عضو ٕٓٓلقرن العشرٌن وقد بلػ عدد أعضابها فً ثبلثٌنٌات ا. األمرٌكٌة
. منظمتها النسابٌة ببنات أمرٌكا ومنظمة الشبا  بالنظام الموحد للمٌكانٌكٌٌن األمرٌكٌٌن الصؽار

 .وشعارها الٌحتاج إلى برهان فهو ٌحتوي على الفرجار والزاوٌة القابمة الماسونٌٌن
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 :المحافظون الجدد

 
. سات عدوانٌة فً السٌاسة الخارجٌةة وتنتهج سٌاهً حركة نشؤت فً الوالٌات المتحد 

وشعارها الموجود بالصورة وهو التاج داخل الصلٌ  ٌتشابه إلى درجة كبٌرة مع شعار الدرجة 
وقد ظهر هذا الشعار فً المسلسل . العلٌا لطقس ٌورك الماسونً وهً درجة فارس الهٌكل

وتقوم مبادبها على محاربة  .ٌٕ٘ٓٓو الوثابقً سلطان الخوؾ الذي عرضته قناة الجزٌرة فً ما
الشٌوعٌة ودول الشرق األوسط الراعٌة لئلرها  فً نظرها، مع دعم التجارة الحرة والدول 

 .الدٌموقراطٌة كإسرابٌل وتاٌوان
وقد بدأت أفكارها من خبلل عاببلت فقٌرة من ٌهود أوروبا الذٌن اتجهوا فً فترة الكساد  

وا ضدها، لكً ٌوجهوا الوالٌات المتحدة فٌما بعد لضر  عدو الٌهود األعظم إلى الشٌوعٌة ثم انقلب
 .األول وهو اإلسبلم

ومإسس فكر المحافظٌن الجدد هو إٌرفٌنج كرٌستول وهو ٌهودي تؤثر بؤفكار ٌهودي آخر  
 .هو لٌو شتراوس

 :عقٌدة تلك الحركة، فبلبد أن نعرؾ تارٌخ أبرز أعضابهاولكً نعرؾ  

 ألمانً ٌهودي : لٌو شتراوس
عمل أستاذا . وصهٌونً مخلص

وأثر . لومبٌا وشٌكاجووبجامعتً ك
فكره فً إٌرفٌنج كرٌستول األ  

 .الروحً للمحافظٌن الجدد

 األ  الروحً : إٌرفٌن  كرٌستول
كان ٌهودٌا . للمحافظٌن الجدد

أصبح  8ٗٓٔومنذ عام . مخلصا
عضوا بالدولٌة الرابعة وهً منظمة 

لوقوؾ اشتراكٌة دعمها تروتسكً ل
فً وجه الدولٌة الثالثة التً كان 

منحه جورج . ٌشرؾ علٌها ستالٌن
  .ٕٕٓٓبوف االبن المٌدالٌة الرباسٌة للحرٌة فً عام 

 

 إٌرفٌن  كرٌستول مع بوش االبن
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 وهو صهٌونً . ٕٔٓٓناب  وزٌر الدفاع األمرٌكً للسٌاسات منذ : دوجالس فاٌث
لسٌاسة  من المعارضٌن. متعص  للدفاع عن التحالؾ بٌن الوالٌات المتحدة وإسرابٌل

كان عضوا . تخلً إسرابٌل عن األراضً للفلسطٌنٌٌن
 8/ٔٔكما كت  تقرٌرا بعد هجمات . بمجلس األمن القومً

دعا فٌه لضر  دول فً أمرٌكا الجنوبٌة وجنو  شرق أسٌا 
. كان من ضمنها البرازٌل واألرجنتٌن وباراجواي والعراق
ودي كما عمل مع رٌتشارد بٌرل فً مجلس إدارة المعهد الٌه

وكان أبوه دالك فاٌث عضوا نشطا . لشبون األمن القومً
لحركة بٌثار الصهٌونٌة التً كانت سابقة بمٌلشٌات الشبا  
وتم تكرٌمه وأبوه من قبل المنظمة الصهٌونٌة . لحز  اللٌكود
 .األمرٌكٌة

  المستشار الخاص للربٌس األمرٌكً ومدٌر : برامزأإلٌوت
. األدنً وشمال أفرٌقٌامجلس األمن القومً لشبون الشرق 

كان له دور كبٌر فً التؽطٌة على سٌاسات الوالٌات المتحدة 
 وحلفابها فً أمرٌكا البلتٌنٌة، حٌنما عمل فً إدارة رٌجان
كمساعد لوزٌر الخارجٌة لشبون العبلقات األمرٌكٌة، فقام 
خبلل ذلك بالتؽطٌة على المذابح والجرابم التً قامت بها 

فعلى سبٌل المثال أنكر فً عام . حلفاإهاالوالٌات المتحدة و
أمام لجنة لمجلس الشٌوخ التقارٌر التً تحدثت عن  83ٕٔ

مقتل مبات األفراد فً أكبر مذبحة عرفها التارٌخ الحدٌث 
فقد قال عن تلك . ألمرٌكا البلتٌنٌة وهً مذبحة إٌل موزوتً

وبعد أن ألؽً دعم متمردي ". إنها تفتقد المصداقٌة"التقارٌر 
سافر إلى لندن تحت اسم مستعار  83ٕٔكونترا فً عام ال

واعترؾ بالكذ  . مبلٌٌن دوالر كدعم للمتمردٌن من سلطان بروناي ٓٔلكً ٌحصل على 
عفوا من جورج بوف األ  هو  88ٕٔوقد نال فً عام . فً قضٌة إٌران كونترا الشهٌرة

 .وعدد ممن تورطوا فً تلك الفضٌحة الشهٌرة

 كان ناببا لوزٌر الدفاع ثم . ي متعص ٌهود: رٌتشارد بٌرل
. ٖٕٓٓ-ٕٔٓٓربٌسا للجنة االستشارٌة لسٌاسات الدفاع بٌن 

تورط أثناء عمله . ؼزو العراقمن أكبر المدافعٌن عن 
فً فضٌحة شراء ( 837ٔ-83ٔٔ)كمساعد لوزٌر الدفاع 

الجٌف األمرٌكً ألسلحة إسرابٌلٌة نال عنها رشوة تقدر 
ان شرٌكا ومدٌرا لشركة هولٌنجر كما ك. ألؾ دوالر ٓ٘بـ

وكان عضوا بمجلس . التً تمتلك صحٌفة الجٌروزالٌم بوست
 .إدارة المعهد الٌهودي لشبون األمن القومً

 ابن إٌرفٌنج كرٌستول األ  . ٌهودي: ولٌام كرٌستول
 The Weeklyأسس مجلة . الروحً للمحافظٌن الجدد

Standard  الٌهودي بتموٌل من الملٌاردٌر  88ٗٔفً عام
مشروع القرن  887ٔثم أسس فً عام . روبرت مٌردوخ
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 .األمرٌكً الجدٌد الذي حث من خبلله كلٌنتون على ضر  العراق

 ابن ٌعقو  ولفوٌتز عالم اإلحصاء. ناب  وزٌر الدفاع األمرٌكً. ٌهودي: بول ولفوٌتز .
كمحرر عسكري عمل . كان عمٌدا لكلٌة الدراسات الدولٌة المتقدمة بجامعة جونز هوبكٌنز

وأحد الداعمٌن إلسرابٌل حٌث ٌوجد . ٌعتبر مهندس ؼزو العراق. خبلل رباسة رٌجان
 .أقاربه ومن ضمنهم أخته

 وعمل (. 87ٗٔ-87ٖٔ)عمل سفٌرا لدى الناتو . وزٌر الدفاع األمرٌكً: دونالد رمسفٌلد
، وكان حٌث ركز على تكثٌؾ استخدام القوة العسكرٌة( 877ٔ-87٘ٔ)وزٌرا للدفاع فً 

مسبوال عن نقل جورج بوف األ  من الصٌن إلى منص  ربٌس وكالة المخابرات 
. المركزٌة

حصل على 
المٌدالٌة 
الرباسٌة 
للحرٌة فً 

. 877ٔعام 
عمل بٌن 
ٔ877-
ٔ83٘ 
كربٌس 
لشركة 
سٌرل 

، وحصل نتٌجة لذلك على جابزة أفضل مدٌر تنفٌذ %٘ٙلؤلدوٌة، فقلص عمالتها بنسبة 
ملٌون دوالر من خبلل صفقة بٌع الشركة فٌما  ٕٔكما حصل على . فً صناعة الدواء

عمل كمبعوث رباسً للشرق األوسط خبلل رباسة رٌجان، حٌث التقى بصدام حسٌن . بعد
وتوج أعماله بمشروعً . وناقف معه وقؾ التوسع اإلٌرانً واالحتبلل السوري للبنان

الدفاع، وكذلك مسبولٌته عن جرابم ؼزو أفؽانستان والعراق خبلل رباسته الثانٌة لوزارة 
 .أبوؼرٌ  وجوانتاناموا وبجرام ودٌجو جارسٌا

 

 عضو لجنة . ٌهودي: كٌنٌث إٌدلمان
 .سٌاسات الدفاع بالبنتاجون

 مساعد وزٌر : جون بولتون
 .الخارجٌة األمرٌكً

 أول مساعد لوزٌر : ستٌفان كامبون
 .الدفاع لشبون االستخبارات

 لجنة عضو . ٌهودي: إلٌوت كوهٌن
 .سٌاسات الدفاع

 مساعد . ٌهودي: الري فرانكلٌن
اتهم بتسرٌ  أسرار . دوجبلس فاٌث

حكومٌة لللوبً الصهٌونً والسفارة 
 .اإلسرابٌلٌة
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  مإلؾ كتا  نهاٌة : فرانسٌس فوكوٌاما
 .التارٌخ

 ًربٌس موظفً ناب  الربٌس : لوٌس لٌب
اتهم بالخٌانة لتسرٌبه معلومات عن . األمرٌكً

برات األمرٌكٌة بسب  اختبلفه مع عمٌلة للمخا
 .زوجها

 ًمساعد وكٌل وزارة الدفاع : ولٌام لوت
 .األمرٌكٌة

 بٌر عبلقات خارجٌة بوزارة الدفاع األمرٌكٌةخ: هارولد رود. 

 ًمدٌر مكت  الخطط الخاصة. ٌهودي: ابرام شولسك. 

 مستشار شبون الشرق األوسط بمكت  ناب  الربٌس. ٌهودي: دافٌد ورمثر. 

 مستشار بوزارة الدفاع األمرٌكٌة. ٌهودي: خاٌمدوف زا. 

 ًزوجة ناب  الربٌس األمرٌكً: لٌنً شٌن. 

 كات  صحفً. ٌهودي: دافٌد فروم. 

 كات  صحفً. ٌهودي ستالٌنً: دافٌد هوروٌتز. 

 من . أحد مإسسً مشروع القرن األمرٌكً. دبلوماسً أمرٌكً. ٌهودي: روبرت كاجان
 .اعابلة ٌهودٌة هاجرت من لٌتوانٌ

 سفٌرة الوالٌات المتحدة لدى األمم المتحدة سابقا: جٌن كٌرك باترٌك. 

 أحد المدافعٌن عن الصهٌونٌة حابز . طبٌ  وصحفً أمرٌكً. ٌهودي: شارلز كراوتهامر
 .على جابزة حامً صهٌون من جامعة بار إٌبلن اإلسرابٌلٌة

 خبٌر سٌاسة خارجٌة أمرٌكً. ٌهودي: ماٌكل لٌدن. 

 ٌٕٔٓٓس بنك التصدٌر واالستٌراد منذ رب: فٌلٌب مٌرٌل. 

 كولونٌل أمرٌكً اشتهر من خبلل فضٌحة إٌران كونترا: أولٌفر نورث. 

 كات  وعضو مجلس العبلقات الخارجٌة ومشروع القرن . ٌهودي: نورمان بودورٌتز
 .األمرٌكً

 أسس مركزا لمراقبة األكادٌمٌٌن بواسطة . مإرخ معاد للسوفٌت. ٌهودي: دانٌال باٌبس
 .من مساندي اللٌكود. بلبهمط

 نفى صفة أسرى الحر  عن معتقلً . أستاذ قانون بجامعة جورج ماٌسون: رونالد روتوندا
 .جوانتاناموا

 ناقد فنً. ٌهودي: ماٌكل روبٌن. 

 كات  بعدة صحؾ بؤمرٌكا الشمالٌة وكذلك بالجٌروزالٌم بوست. ٌهودي: مارك ستاٌن. 

 جورج بوش االبن. 

 ًدٌك تشٌن. 
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 :اة الزواجنظام حم

 
 3ٙ7ٔدٌسمبر  ٗوهو نظام أسسه أولٌفر هدسون كٌلً وستة آخرٌن من الماسون فً 

وٌتكون من سبع درجات، وٌطلق علٌه أحٌانا ماسونٌة . وذلك بؽرض الدفاع عن القٌم األسرٌة
 .وهو ٌسمح بعضوٌة النساء وٌقبل أعضاء من سن الرابعة عشرة. المزارعٌن

 :بٌلدربرج

ٌة سرٌة ؼٌر رسمٌة تتؤلؾ من شخصٌات ذات نفوذ تجتمع مرة كل عام وهً هٌبة عالم 
وقراراتها سرٌة، وٌتم حراسة مكان اجتماعاتها بقوة . لتتخذ قرارات تحدد مصٌر السٌاسة الدولٌة

 .كبٌرة من الحرس
شخصا فً كل مرة، ثلثهم من أمرٌكا الشمالٌة والباقً  ٕٓٔوٌحضر اجتماعات تلك الهٌبة  

الحضور هم ملوك ورإساء ومستشارون ومصرفٌون ورجال أعمال وصناعة و. من أوروبا
ورإساء شركات عابرة للقومٌات ورإساء وزارات ووزراء مالٌة وخارجٌة وقادة عسكرٌون 
. وسفراء وممثلون عن البنك الدولً وصندوق النقد الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة وإعبلمٌون

 .قراراتوٌتعهد الجمٌع بالحفاظ على سرٌة ال
وأخذت اسمها من اسم الفندق الهولندي الذي اجتمع فٌه  8٘ٗٔوقد أنشؤت فً عام  

 .وٌوجد مكت  لها بمدٌنة لٌدن بهولندا. األعضاء للمرة األولى
 :وكان األعضاء المإسسون هم 

 حٌث ٌهدؾ لتوحٌد . وهو أمرٌكً كان فكره الدافع وراء إنشاء الهٌبة :جوزٌف رٌتٌنجر
دام الشركات العابرة للقومٌات كمإثر اقتصادي لدفع الدول للقبول بتلك العالم، واستخ

وهو ما ٌقتر  من فكر بروتوكوالت حكماء صهٌون التً ٌنكر الباحثون )الوحدة 
 (.صحتها

 وهو أمٌر ألمانً كان زوجا للملكة جولٌانا ملكة هولندا وهو أبو الملكة  :األمٌر برنارد
كما . 8ٙٔٔلصندوق العالمً للحٌاة البرٌة ورأسه فً عام قام بتؤسٌس ا. الحالٌة بٌاترٌكس

. كان راعٌا لنادي مارس ومٌركورٌوس وهو ناد للتعاون بٌن رجال األعمال والعسكرٌٌن
وقد كان وأخوه ممن ساندوا النازٌٌن فً البداٌة، كما عمل هو كضابط ضمن قوات 

هولندا عندما استضافه وقد بارك هتلر زواجه من ورٌثة عرف (. SS)العاصفة النازٌة 
وقام بتقدٌم معلومات قٌمة حول الوضع فً هولندا إلى ممثل . قبل الحر  العالمٌة الثانٌة

ثم انقل  إلى النقٌض بعد ؼزو النازٌٌن لهولندا، وعمل فً . فً هولندا قبٌل الحر  SSالـ
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 قٌادة الحر  البرٌطانٌة، كما عمل كطٌار حربً بسبلح الجو الملكً، وأشرؾ على
 .المقاومة الهولندٌة

 

 
 

 ًوهو سٌاسً برٌطانً عرٌق عن حز  العمال، شؽل منص  وزٌر  :اللورد دٌنٌس هٌل
وكان ٌطلق . وشؽل مناص  مالٌة مإثرة فٌما تبل ذلك(. 87ٓٔ-8ٙٗٔ)الدفاع البرٌطانً 

 .علٌه لق  ربٌس وزراء برٌطانٌا الذي لم ٌتول المنص 

 عضو العابلة المسبولة عن فرع . ن روكفلرابن رجل البترول جو :دٌفٌد روكفلر
، وتولى (83ٔٔ-8ٙ8ٔ)تولى رباسة بنك تشٌس منهاتن . النورانٌٌن بالوالٌات المتحدة

، وناببا (83٘ٔ-8ٗ8ٔ)مناص  عدٌدة بمجلس العبلقات الخارجٌة حٌث كان ناب  المدٌر 
ا كما كان مإسسا وربٌس(. 83٘ٔ-87ٓٔ)س ل، وربٌسا للمج(87ٓٔ-8٘ٓٔ)للربٌس 
 .ونصؾ ملٌار دوالر ٕوٌبلػ صافً ثروته . جنة الثبلثٌةلفخرٌا لل

وقد انضم لهإالء الحقا والتر سمٌث مدٌر وكالة المخابرات المركزٌة وسً دي جاكسون 
 .العضو الهام بمجلس العبلقات الخارجٌة

ومن أشهر أعضاء بٌلدربرج دونالد رمسفٌلد وبول ولفوٌتز وبٌتر سوذرالند ربٌس اللجنة 
. وربٌس وزراء إٌطالٌا لثبلثٌة فً أوروبا، ورومانو برودي ربٌس المفوضٌة األوروبٌة األسبقا

جورج بوف االبن، : بإٌطالٌا شخصٌات مثل ٌٕٗٓٓونٌو  ٖوقد حضر مإتمر بٌلدربرج فً 
تونً بلٌر، جٌمس ولفنسون ربٌس البنك الدولً، السناتور جون إدواردز، جون براونً ربٌس 

وم، ومٌلندا جٌتس زوجة بٌل جٌتس ربٌس شركة ماٌكروسوفت وأؼنى رجل فً برٌتٌف بٌترولٌ
 .العالم

 األ١ِش ثشٔبسد
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 (:جاٌسٌز)غرفة التجارة األمرٌكٌة للصغار 

 

 

ألؾ عضو فً  ٕٓٓوهً جمعٌة عالمٌة للقادة والمستثمرٌن الشبا  وتضم أكثر من  

ألمرٌكٌة للشبا  علً ٌد وقد بدأت تحت اسم ؼرفة التجارة ا. دولة ٓٓٔفرع فً أكثر من  ٓٓٓٙ

جمعٌة دولٌة فً دٌسمبر من عام ثم تحولت إلى . 8ٕٓٔهنري جٌسٌنبٌر فً سانت لوٌس فً عام 

وقد . عندما قام ممثلون عن تسع دول بإنشاء الؽرفة العالمٌة الصؽرى فً مكسٌكو سٌتً 8ٗٗٔ

. ٕٕٓٓوٌس فً عام فً كورال جاٌبلز بقلورٌدا، ثم انتقل إلى سانت ل 8٘ٔٔأنشؤ مقرها فً عام 

وهدؾ  .وٌتم تدرٌبهم لكً ٌصبحوا قادة لمجتمعاتهم. عاما ٓٗ-3ٔواألعضاء هم من الشبا  بٌن 

 .83ٗٔوقد تم السماح بعضوٌة النساء فً . الجمعٌة هو خلق مجتمع دولً

 :اللجنة الثالثٌة

، وذلك للتقرٌ  بٌن مصالح أمرٌكا 87ٖٔوهً منظمة أنشؤها دٌفٌد روكفلر فً عام  

ثم اتسعت . من كبار الشخصٌات فً تلك المناطق ٖٓٓوضمت . الشمالٌة وأوروبا والٌابان

شخصٌة من دول أوروبا، و  ٓ٘ٔوهً اآلن تضم . عضوٌتها لتضم أشخاصا أكثر ومناطق أوسع

من  7ٔٔ، و(من المكسٌك ٘ٔ -من كندا ٘ٔ -من الوالٌات المتحدة 3٘)من أمرٌكا الشمالٌة  ٘ٔٔ

( من األسٌان ٘ٔ -من استرالٌا ونٌوزٌبلندا 7 -من كورٌا ٔٔ -من الٌابان 7٘)أسٌا والباسٌفٌك 

 :ومن أهم أعضاء تلك اللجنة. وقد انضمت إلٌهم الصٌن وهونج كونج وتاٌوان

 الربٌس األمرٌكً: جٌمً كارتر. 

  الربٌس األمرٌكً: جورج بوف األ. 

 الربٌس األمرٌكً: بٌل كلٌنتون. 
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 ق لبنك تشٌس منهاتن وعضو العابلة المسبولة عن فرع الربٌس الساب: دٌفٌد روكفلر

 .النورانٌٌن فً الوالٌات المتحدة

 ًناب  الربٌس األمرٌكً: دٌك تشٌن. 

 وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة السابق: هنري كٌسنجر. 

 ًمستشار األمن القومً األمرٌكً األسبق: زبٌجٌنٌو برزٌزنسك. 

 ًتوماس فول. 

 نظمة التجارة العالمٌة، عضو المفوضٌة مسابق للجات والربٌس ال: بٌتر سوذرالند

 .األوروبٌة األسبق، والمدعً العام األٌرلندي األسبق

 ًربٌس شركة فوجً زٌروكس: ٌوتارو كوباٌاش. 

 ربٌس شركة سٌمكس المكسٌكٌة: لورنزو زمبرانو. 

 ربٌس قبرص األسبق: جورج فاسٌلٌو. 

 ربٌس رومانٌا األسبق: بٌتر ستوٌانوؾ. 

 :البوهٌمً النادي

 
فً مقاطعة سونوما  37ٕٔأنشؤ فً عام . وهو ناد للرجال ٌهتم ظاهرٌا بالفنون الجمٌلة 

حٌث أنشؤ . وشعاره هو البومة الذي هو من الشعارات الماسونٌة الصرٌحة. بسان فرانسٌسكو
 . ونقشت صورة البومة على الدوالر. نظام ماسونً عرؾ بنظام البوم

وٌقوم األعضاء بحضور . بالموسٌقى واألد  والدراما والفنون وٌقول النادي إنه ٌهتم 
احتفال سنوي ٌستمر اسبوعٌن فً شهر ٌولٌو، وذلك لمشاهدة حفبلت موسٌقٌة وعروض مسرحٌة 

كما تلقى محاضرات . وٌوجد كذلك معرض فنً خبلل فترة االحتفال .مبنٌة على أحداث تارٌخٌة
 .اسٌةحول مواضٌع التارٌخ والفن واألحداث السٌ

وهو . 8ٕ8ٔولكن الؽرٌ  فً ذلك هو االحتفال الوثنً الذي ٌقوم به األعضاء منذ عام  
وإذا نظرنا إلى أعضاء النادي البوهٌمً فسنجدهم من كبار . إشعال نٌران أمام تمثال عمبلق لبومة

 :فهناك مثبل. جال الدولة واألعمال فً الوالٌات المتحدة والعالم

 األمرٌكً الربٌس: دواٌت أٌزنهاور. 

 الربٌس األمرٌكً: رٌتشارد نٌكسون. 
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 الربٌس األمرٌكً: رونالد رٌجان. 

  الربٌس األمرٌكً: جورج بوف األ. 

 الربٌس األمرٌكً: جورج بوف االبن. 

 ًناب  الربٌس األمرٌكً: دٌك تشٌن. 

 ربٌس االحتٌاطً الفٌدرالً: آالن جرٌنسبان. 

 فورنٌا الجمهوريالممثل الشهٌر، وحاكم كالٌ: أرنولد شوارزنجر. 

 صحفً أمرٌكً: روبرت نوفاك. 

 كات  أمرٌكً: مارك توٌن. 

 كات  أمرٌكً: جاك لندن. 
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 االؽزفبالد اٌّغشؽ١خ

 اؽزفبي إٌبس ػٕذ رّضبي اٌجِٛخ
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 اؽزفبي إٌبس ػٕذ رّضبي اٌجِٛخ

 ٠1115ٛػ األة ٚاالثٓ فٟ اؽزفبي إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ ػبَ 
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 خبسغخ ٌٍىبث١زٛي فٟ ٚاؽٕطٓ ٚلذ رُ رخط١ػ اٌّىبْ ػٍٝ ؽىً ثِٛخ

 ػٍٝ ٚسلخ اٌذٚالس األِش٠ىٟصٛسح اٌجِٛخ 
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 ؽفً غذاء ألػعبء إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ

 اٌشئ١ظ أ٠ضٔٙبٚس فٟ اعزّبع إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ
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 أػعبء إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ ثّالثظ ِغزٛؽبح ِٓ األعبغ١ش
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 اٌشئ١غبْ ١ٔىغْٛ ٚس٠غبْ فٟ اعزّبع إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ

 إٌبدٞ اٌج١ّٟ٘ٛ اٌّغزؾبس األٌّبٟٔ األعجك ٍّ٘ٛد ؽ١ّذد ٠زؾذس أِبَ أػعبء
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 :الشفرة الماسونٌة

 
 تتشابهتستخدم الماسونٌة شفرة خاصة بها لكً ٌستخدمها أعضاإها فٌما بٌنهم وهذه الشفرة  

والشفرة . كة الكشفٌة كان ماسونٌاول مإسس الحرمع شفرة الكشافة حٌث أن روبرت بادن با
 .موضحة كما بالرسم
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 :الزفاف الماسونً

وهذه  .سنعرض لجزء من حفل الزواج الماسونً وذلك نظرا لطوله ؼٌر االعتٌادي  
 :وهً كما ٌلً. الطقوس مازال معموال بها فً عدد من محافل العالم ومنها المحافل التركٌة

ٌرتدي األعضاء قفازات فقط بدون مبازر . والنساء فً الجنو  ٌجلس الرجال فً الشمال
وٌتم تزٌن الشرق . وٌضعون زهرتٌن بٌنما ٌضع األستاذ ثبلث زهرات وشرٌطٌن أحمر وأبٌض

وعلى تلك المابدة ٌتم . ثم توضع مابدة صؽٌرة وكراس أمام المذبح فً مواجهة األستاذ. بالزهور
حمر، وكؤس ماء، وكؤس فارؼة، وشرٌط أزرق طوٌل أوضع طبق به خواتم زفاؾ، وكؤس نبٌذ 

بٌنما توجد مبخرة على مابدة أمٌن . وتزٌن المابدة بالزهور. ٌتم ربط العروسٌن به فٌما بعد
 .المحفل

ٌتم افتتاح الجلسة بواسطة طرقة واحدة ٌقوم بها األستاذ ثم األمٌن األكبر ثم األمٌن 
 .األصؽر، بٌنما ٌنتظر العروسان بالخارج

لقد اجتمعنا هنا الٌوم لكً نحتفل ونعٌد التؤكٌد ماسونٌا على زواج . أٌها اإلخوات واإلخوة :ستاذاأل
كما تعرفون فإن الماسون . األحت واألخ، اللذان سٌتم زواجهما وفقا للقوانٌن المدنٌة لهذا البلد

 .لوبهمٌجاهدون من أجل جمع الرجال والنساء حول فكرة السبلم، زمن أجل إٌقاظ الح  فً ق
لتؤكٌد اإن االحتفال بتوحٌد هذان المخلوقان اللذان قررا أن ٌوحدا حٌاتهما من أجل تؤسٌس عابلة، 

سوؾ ٌعطً معن أفضل، . على تلك الوحدة فً اإلطار النقً الذي خلقته جهودنا للح  والسبلم
 .وٌخلق المزٌد من التفاهم واالنسجام

ٌر اعتٌادٌة، ألننا نإكد الٌوم على عقد ٌعمل على بقاء ولهذا فإننا نعتبر اجتماع الٌوم ذي أهمٌة ؼ
ولهذا فلنؽتنم الفرصة لكً نشاركهما فً الرضى األخبلقً العبد من مشاركتنا فً . اإلنسانٌة

 .احتفال توحٌدهما
 .ؽر بإشعال البخورصبعد ذلك ٌقوم القٌم األ 

وقلو  من شرفونا بحضورهم  قلوبنا شتعللٌمؤل العطر الجمٌل المتصاعد من البخور الم :األستاذ
أٌها األخ القٌم األصؽر، لترى إذا ما . الٌوم بح  اإلنسانٌة وح  العابلة وح  وحماٌة األطفال
 .كان العروسان قد وصبل، وقم بإحضارهما إلى هذا المعبد

 .ٌخرج القٌم األصؽر ثم ٌعود بعد مدة قصٌرة وٌقرع البا  أربع مرات 
 .، هناك طرق على البا أٌها األستاذ :األمٌن األصغر

 .لتر من ٌطل  الدخول :األستاذ
 .األخ الحارس الداخلً، لتر من ٌطل  الدخول :األمٌن األصغر

..... واألخ ..... األمٌن األصؽر، األخ القٌم األصؽر بالبا ، تصحبه األخت :الحارس الداخلً
ة تؤكٌد وحدتهما فً محفلنا اللذان تزوجا وفق قانونا المدنً، واللذان ٌرؼبا فً االحتفال وإعاد

 .المقدس
 .وٌعٌد األمٌن األصؽر نفس الخطوات مع األستاذ 

 .شكلوا قبة الحدٌد. أٌها األخوة :األستاذ
 .ٌقوم عدد من األعضاء بعمل قبة من السٌوؾ 

 .األخ القٌم األصؽر، لتقد العروسٌن إلى مكانهما :األستاذ
وٌعزؾ . وٌقرع األمٌنان مطرقتٌهما. بٌنما ٌحدث هذا ٌحدث األعضاء جلبة بسٌوفهم 

ٌطرق األستاذ طرقة واحدة فتتوقؾ . وعندما ٌصل العروسان لمكانهما. األورجن مارف الزفاؾ
 .جمٌع األصوات
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 ما هً رؼبتكما؟. األخ واألخت :األستاذ
أن  فً ترؼ  بعد أن استكملنا المتطلبات المفروضة علٌنا من قبل قوانٌن بلدنا، فإننا :العرٌس

 .وأن ٌتم التؤكٌد علٌه ماسونٌا من قبل إخوتناتفل بزفافنا ٌح
. إن مشاعرك األخوٌة التً دعتك أن تطل  هذه المراسم لهً مدعاة فخر لنا. أٌها األخ :األستاذ

نشكركم . إن ح  العابلة لٌس فقط أحد المبادئ األساسٌة للماسونٌة، بل هو كذلك مصدر األمل
 .رجاء فلتجلسوا. تلك المشاعر الجمٌلة مرة أخرىعلى إتاحتكم الفرصة لنا لنعٌف 

 أتشعر أن لدٌك القوة لتقوم بهذه المهام؟. أٌها األخ :األستاذ
 .نعم أٌها األستاذ :العرٌس
 هل تشعرٌن بؤنك تمتلكٌن القوة لذلك؟. اٌتها األخت :األستاذ
 .نعم أٌها األستاذ :العروس
ان ترتبطً به بروابط االحترام ،رفً زوجك هل تعدٌن بؤن تحبً وتش. أٌتها األخت :األستاذ

 واإلخبلص والثقة؟
 .نعم أٌها األستاذ :العروس
هل تربط نفسك بالح  والشرؾ لزوجتك، وتبقى مرتبطا بها بروابط . أٌها األخ :األستاذ

 اإلخبلص والثقة؟
 .نعم أٌها األستاذ :العرٌس
ترتفع هذه الوعود التً تشكل اساس ل. لتشعل المزٌد من البخور. األخ القٌم األصؽر :األستاذ

لتخترق تلك الرابحة الزكٌة . سعادتكم إلى الخلود كالرابحة الزكٌة التً ترتفع من البخور المشتعل
ولٌجمعكم . إلخبلص والنقاءقلوبكم وتوقظ مشاعر ا

الح  المشترك إلى األبد بدون اختبلؾ فكري أو 
كم أٌها اإلخوة واألخوات أعطوا أٌدٌ. جسدي أو مادي

إن ذلك عبلمة على رؼبتكم فً أن تمضوا فً . لبعضكم
حتى لو كان در  الوحدة هذا سببا . در  الحٌاة سوٌا

 .أللم أحدكم
وتستمر المراسم الطوٌلة وفٌها ٌتم تزوٌجهما  

رؼم ما ٌدعٌه الماسون من . باسم مهندس الكون األعظم
ة قرارا بعدم استخدام هذه المراسم وقد اصدرت بعض المحافل االسترالٌ. ان أخوٌتهم لٌست دٌانة

 .داخل المحفل لكونها تثٌر حفٌظة الناس على الماسونٌة باعتبارها مراسم دٌنٌة



 241 



 240 



 242 



 243 



 244 



 245 



 246 



 247 



 248 



 249 



 251 



 250 



 252 



 253 



 254 



 255 

  :الجنازة الماسونٌة

فكما شاركوا العضو عند زواجه وباركوا زواجه . كما أن للماسون أفراحهم فلهم أحزانهم 
بلته ن تطل  عاأففً حال وفاته ٌمكن للعضو أن ٌوصً أو . الكون األعظمتحت رعاٌة مهندس 

وٌقوم األستاذ بالطقوس الجنزٌة مع عزؾ للموسٌقى حٌث ٌقرأ . أن ٌتم دفنه بجنازة ماسونٌة
ثم ٌبدأ فً تبلوة الطقوس . األستاذ من ورقة ملفوفة اسم العضو ودرجته واسم محفله وتارٌخ وفاته

 .نهاٌة الجنازةوٌجٌبه األعضاء حتى 

لجش أؽذ فشعبْ 

اٌمجش . اٌّؼجذ

. ٘شِٟ اٌؾىً

٠ٛعذ ػ١ٍٗ ؽؼبس 

 فشعبْ اٌّؼجذ
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ٔشٜ ػٍٝ ؽب٘ذ اٌمجش ؽؼبساد ٚأعّبء إٌّظّبد اٌزٟ وبْ اٌفم١ذ ػعٛا . 1111لجش ٌّبعٟٛٔ رٛفٟ ػبَ 

 -ٌٍطمظ االعىزٍٕذٞ 31اٌذسعخ  -بْ ٌطمظ ٠ٛسنل١بدح اٌفشع -اٌؼمذ اٌٍّىٟ -اٌّبع١ٔٛخ اٌضسلبء. ثٙب

 .اٌؾشا٠ٕشص
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 ٘شَ ًلجش ِبعٟٛٔ ػٍٝ ؽى

 33لجش ِبعٟٛٔ  ِٓ اٌذسعخ 
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 :نظام التارٌخ الماسونً

لكل نظام ماسونً نظام للتارٌخ ٌختلؾ عن ؼٌره ونعرض لهذه النظم المختلفة من خبلل  
 :جدول لتسهٌل المقارنة

 التعلٌل التارٌخ المستخدم النظام الماسونً

 Annu Lucis (A.L.)سنة النور  المحافل الزرقاء
 دٌةللسنة المٌبل ٓٓٓٗأضؾ 

بداٌة العالم وفق 
ذي حدده التارٌخ ال

األسقؾ أوشر وهو 
 قبل المٌبلد ٓٓٓٗ

 Annu Inventionis (A. Inv.)سنة االكتشاؾ  العقد الملكً
 عاما للسنة المٌبلدٌة ٖٓ٘أضؾ 

بدأ إنشاء الهٌكل 
قبل  ٖٓ٘الثانً فً 

المٌبلد واكتشفت 
 أشٌاء معٌنة به

 Annu Depositionis (A. Dep.)سنة اإلٌداع  الماسونٌة اللؽزٌة
 عام للسنة المٌبلدٌة ٓٓٓٔأضؾ 

أنشؤ الهٌكل األول فً 
قبل  ٓٓٓٔعام 

المٌبلد وأودعت به 
 أشٌاء

قٌادة فرسان 
 المعبد

 Annu Ordinis (A.O.)سنة النظام 
 عاما من السنة المٌبلدٌة 3ٔٔٔقم بطرح 

أنشؤ نظام فرسان 
المعبد فً عام 

خبلل  3ٔٔٔ
 الحرو  الصلٌبٌة

الطقس 
 االسكتلندي

 Annu Mundi (A.M.)سنة العالم 
بعد . للسنة المٌبلدٌة 7٘8ٖحتى سبتمبر أضؾ 

 للسنة المٌبلدٌة 7ٖٙٓسبتمبر اضؾ 

تارٌخ بداٌة العالم 
وفق التقوٌم العبري 

 قبل المٌبلد 7ٖٙٓ

النظام األعلى 
 للقساوسة

 Annu Benefacionis (A.B.)سنة المباركة 
 دٌةللسنة المٌبل 8ٖٔٔأضؾ 

تمت مباركة إبراهٌم 
من قبل ملكٌصادق 

قبل  8ٖٔٔفً عام 
 المٌبلد

قساوسة فرسان 
المعبد للعقد 
 الملكً المقدس

 Annu Renascent (A.R.)سنة اإلحٌاء 
 من السنة المٌبلدٌة 3ٙٙٔقم بطرح 

تم إحٌاء فرسان 
 3ٙٙٔالمعبد فً 



 259 

 

 

 

 الماسونٌة كما ٌراها أعداإها



 261 

 :بالرموز التوراتٌة وبناء الهٌكلالماسونٌة وارتباطها 

عد خافٌا أن الماسونٌة التً تدعً عدم كونها دٌانة، تتخذ من رموز التوراة والتارٌخ لم ٌ 
فهً تدعً أن مإسس الماسونٌة هو الملك النبً . الٌهودي أساسا لعملها ودرجاتها وطقوسها

ونجد . ٌكل الذي قتل ؼدراسلٌمان، وأن حٌرام المذكور فً طقوسها هو حٌرام أبٌؾ مهندس اله
وفً الدرجات العلٌا فً طقس . أن الدرجات الثبلث األولى من الماسونٌة مبنٌة على تلك األساطٌر

على ٌد البابلٌٌن وإعادة  ٌورك والطقس االسكتلندي نجد أن الموضوع الربٌسً هو خرا  الهٌكل
حاكم فلسطٌن  أجرٌبا األولؼٌر أن الحقٌقة هً أن الماسونٌة قد أسست على ٌد هٌرود . بنابه

والذي كان جده هٌرود أجرٌبا المعروؾ بالكبٌر، أحد األتباع المخلصٌن . المعٌن من قبل الرومان
وبهذا فإن هٌرود . ألؼسطس قٌصر الرومان، وقام بمساعدته فً هزٌمة كلٌوباترا ملكة مصر

وقد نال هٌرود والٌة . ومانٌونأجرٌبا وعابلته لم ٌكونوا مخلصٌن للدٌانة الٌهودٌة بل هم وثنٌون ر
 .فلسطٌن مكافؤة له على مساعدته للرومان

وإذا تتبعنا تارٌخ هٌرود نجد أنه من عابلة إدومٌة وهً تلك العاببلت الوثنٌة التً تحولت  
وهٌرود ذاته ولد أل  . قبل المٌبلد أي أنهم لٌسوا من الٌهود الخالصٌن ٖٓٔإلى الٌهودٌة فً عام 

قبل المٌبلد  7ٗوقد تولى والده حكم والٌة ٌهوذا فً عام . مٌرة عربٌة من البتراءإدومً وأم هً أ
. قبل المٌبلد ٖٗوبعد مقتل والده تولى هٌرود حكم ٌهوذا فً عام . وعٌن ابنه هٌرود حاكما للجلٌل

عٌن . م.ق ٖٙوفً عام . قبل المٌبلد ٓٗثم أعلنه مارك أنطونٌو ملكا على ٌهوذا فً عام 
ثم . س أخو زوجته األمٌرة مرٌمنً كاهنا أعلى خوفا من أن ٌنافسه على حكم ٌهوذاأرٌستوبولو

وفً . انقل  ضد مارك أنطونٌو وأعلن والبه ألؼسطس. م.ق ٖٔوفً عام . اؼرقه فً العام التالً
 7وفً عام . وتزوج الحقا من امرأة بنفس االسم. أعدم زوجته مرٌمنً بتهمة الزنا. م.ق 8ٕعام 
ثم عاد . لدٌه من مرٌمنً بتهمة محاولة قتله، وعٌن ابنه أتٌباتر ورٌثا وحٌدا للعرفأعدم و. م.ق

وقسم مملكته بٌن أبنابه الثبلثة الذٌن كان . بعد أن اتهمه بمحاولة اؼتٌاله. م.ق ٗوأعدمه فً عام 
بعد أن رفض الزواج المحرم الذي ( ٌوحنا المعمدان) هٌرود أنتٌباس الذي قتل النبً ٌحٌى منهم

 .ثم شارك فً محاولة صل  المسٌح. تم بٌن أنتٌباس وزوجة أخٌه هٌرودٌا
 
وكان الوالء الحقٌقً  

فهم قد . لهٌرود وعابلته هو للمال
استمروا فً اإلخبلص للرومان 
. لكً ٌمكنوهم من البقاء فً الحكم
وعندما كثر اتباع المسٌح، بدأ 

أجرٌبا األول ابن هٌرود هٌرود 
ً البحث ومن حوله ف أنتٌباس،

عن وسابل للقضاء على انتشار 
أتباع المسٌح وتعالٌمه وذلك لٌس خوفا على دٌانتهم الٌهودٌة بل خوفا على مصالحهم المالٌة التً 

. فتلك التعالٌم تحث على مساعدة الفقراء والمساواة والعدالة. سٌقضً انتشار تلك التعالٌم علٌها
ومن هذا المنطلق تفتق ذهن . عداد لكً ٌسمحوا بهوهو ما لم ٌكن حاكم الٌهود وحاشٌته على است

واتبعوا فً . مستشار الملك واسمه حٌرام أبٌود عن وسٌلة تمكنهم من القضاء على أتباع المسٌح
الطرٌق األول كان إنشاء جمعٌة سرٌة تتكون إدارتها من الملك . سبٌل ذلك طرٌقٌن متوازٌٌن

وهم جمٌعا ٌلتقون حول . بار التجار الٌهودومستشارٌه حٌرام ابٌود ومإا  الفً وعدد من ك
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قد نجح هإالء فً تجنٌد عدد كبٌر من األعضاء فً فترة و. حماٌة مصالحهم المالٌة والسٌاسٌة
واستؽلوا جمعٌتهم فً قتل . بفضل نفوذ الملك السٌاسً والنفوذ المالً لباقً المإسسٌنوجٌزة 

قد أفلحت هذه الطرٌقة ؼلى حد ما ؼٌر و. واضطهاد أتباع المسٌح رؼبة منهم فً كسر شوكتهم
 .أنها لم تكن ذات أثر عمٌق، فالناس التفت حول تعالٌم المسٌح لكونها تمنحهم العدل

المسٌح، فقد كان الٌهود ونظرا لعدم الفاعلٌة المستمرة للحل األول للقضاء على أتباع  
مستعدٌن بحل آخر بدأ العمل به قبل ذلك بؤعوام، حٌث قاموا بدس 

وسً الذي عرؾ فٌما بعد بالقدٌس سد أتباعهم وهو شاإول الطرأح
بولس وجعلوه ٌدمر الدٌانة المسٌحٌة من الداخل بتؽٌٌر تعالٌمها 

وقد كان بولس من عابلة ٌهودٌة تحمل . ووضع منظوره الخاص لها
لفرٌسٌٌن التحق بطابفة اثم . وس بسورٌاسالمواطنة الرومانٌة فً طر
وتولى بعد ذلك محاكمة . الحبر جمالٌل حٌث تلقى تعلٌمه علً ٌد

من المسٌح فؽٌر دٌانته وبدأ  اثم ادعى أنه تلقى رإٌ. المسٌحٌٌن
ٌدعوا للتعالٌم المسٌحٌة حتى أصبحت رإٌته هً الرإٌة المسٌحٌة 

فٌكتور جارافا فً بحثه  وقد فند تلك الرإٌة الباحث. السابدة اآلن
. Pauline Conspiracyالمنشور باسم المإامرة البولوسٌة 
 :وٌمكن قراءته كامبل فً هذا الموقع

http://www.comparative-religion.com/articles/pauline_conspiracy   

فً البداٌة باسم القوة  وقد توالى ازدهار الجمعٌة الٌهودٌة ومإامراتها عبر القرون فعرفت 
وتم تدلٌس  7ٔ7ٔوأعٌد تاسٌسها فً لندن فً عام . الخفٌة ثم بؤبناء األرملة ثم بالبنابٌن األحرار

حتى نشر جزء منه فً أواخر القرن التاسع عشر على ٌد . تارٌخها القدٌم حتى على أعضابها
لماسونٌة بترجمة جزء من اللبنانً البرازٌلً عوض الخوري بعد أن سمح له أحد أحفاد مإسسً ا

وقد نشرها عوض . وسوؾ نرجع الحقا لجزء منها. مخطوطة تضم تارٌخ الجمعٌة عبر العصور
 .الخوري تحت عنوان تبدٌد الظبلم

http://www.comparative-religion.com/articles/pauline_conspiracy
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 :الماسونٌة وعبادة الشٌطان

بل هً كذلك . لٌست الماسونٌة هً أقدم الجمعٌات السرٌة التً مازالت على قٌد الحٌاة فقط 
وسوؾ نجد تضاربا فً بعض . مل من أجل خدمة الدجال وٌوطد أركان ملكهالنظام الذي ٌع

وسنرى فً . األحٌان أو تداخبل فً أحٌان أخرى حول كون الماسونٌة تخدم الدجال أو الشٌطان
عبلمات االستفهام حول ما إذا كانا شخصٌن مختلفٌن أو هما وجهان لعملة  عضالجزء األخٌر ب

 .واحدة
ة كلها حول شخص الشٌطان، فهناك النجمة الخماسٌة التً ترمز تص  شعارات الماسونٌ 

وهناك كلمات النور التً ٌرمز  .للشٌطان وهً شعار لكثٌر من منظمات الماسونٌة كما رأٌنا سابقا
وفً رسالة أرسلها ألبرت . إلى إبلٌس -كما علمنا من كتابات حبرهم ألبرت باٌك -بها الماسون

وتم نشرها فً خبلل مإتمرهم ببارٌس،  338ٔول العالم فً عام سٌادة ماسونٌة ح ٖٕإلى باٌك 
مجلة المحفل األعظم الفرنسً فً نفس العام ، وأعٌد نشرها باإلنجلٌزٌة فً مجلة 

Freemason  قال 8ٌٖ٘ٔناٌر  8ٔالتً تصدر فً إنجلترا فً عدد ،: 
أن  استطٌعو، نقول هذا، إنكم ت(33حاملً الدرجة )إلٌكم أٌها المفتشون العمومٌون  "

، أن الدٌانة الماسونٌة ٌجب أن ٌحافظ علٌها من 31، و31،31تكرروا إلخواننا فً الدرجات 
 .قبلنا نحن الحاصلٌن على الدرجات العلٌا فً إطار نقاء المذهب اإلبلٌسً

لو أن إبلٌس لٌس إلها، فهل أدوناي رب المسٌحٌٌن كذلك؟ والذي أثبتت أعماله عنفه،  
 فهل سٌكذب أدوناي وكهنته بشؤنه؟. وبربرٌته وتجاهله للعلم. ى البشروخٌانته، وحقده عل

ألن القانون القدٌم ٌقول بعدم وجود . نعم إن إبلٌس إله، ومع األسف فؤدوناي إله كذلك 
ضوء بدون ظل، وال جمال بدون قبح، وال أبٌض بدون اسود، ألن المطلق ٌوجد فقط فً صورة 

 .كغطاء، كما أن القاعدة مهمة للتمثال، والمكبح مهم للقطار إلهٌن، الظالم ضروري لٌخدم النور
ولهذا فالكون متوازن بٌن . الدٌنامٌكٌات الكونٌة ٌعتمد المرء فقط على الذي سٌقاومفً  

هاتان القوتان موجودتان فً . قوة التجاذب وقوة التنافر. قوتٌن تعملٌن على تحقٌق التعادل
حقٌقة العلمٌة حول الثنابٌة تظهر من خالل ظاهرة القطبٌة وتلك ال. الفٌزٌاء والفلسفة والدٌن

ولهذا فإن األتباع األذكٌاء لزرادشت، ومن بعدهم . والقانون الكونً للتجاذب والتنافر
نظام  هوو الغنوصٌون والمنشٌون وفرسان المعبد اعترفوا بمفهوم مٌتافٌزٌقً عقالنً وحٌد

 .ٌصدق المرء بؤن أحدهما أدنى من اآلخروال . المبادئ اإللهٌة المتحاربة إلى األبد
والدٌن الفلسفً الحقٌقً والنقً هو . لهذا فإن المذهب الشٌطانً هو الذي ٌجب اتباعه 

ولكن إبلٌس إله النور والخٌر، ٌجاهد من أجل اإلنسانٌة ضد أدوناي . ند أدوناي. بلٌسإاإلٌمان ب
 ".إله الظالم والشر

ة المباشرة والمقنعة ٌظهرون عبلمات مذهبهم الشٌطانً ونجد أن كثٌرا من أتباع الماسونٌ 
وكان جون كٌنٌدي صدٌقا حمٌما ألنطون  .مثل جورج ٌوف االبن وبٌل كلٌنتون واألمٌر ولٌام

 .الفاي مإسس عبدة الشٌطان
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 :الماسونٌة والصهٌونٌة وبروتوكوالت حكماء صهٌون

بع األساسً لكل أعداء الر  الواحد، فإننا لكون الماسونٌة هً المصدر لكل الشرور، والن 
 .نجدها مذكورة بتكرار فً الوثٌقة الشهٌرة المعروفة ببروتوكوالت حكماء صهٌون

. بروتوكوال ٕٗوبروتوكوالت حكماء صهٌون لمن لم ٌسمع بها، هً وثٌقة تتكون من  
مقصد الحقٌقً طبعا ال)تشرح جمٌعها مخططا للسٌطرة على العالم تحت حكم ملك من نسل داود 

ومن نص البروتوكوالت ٌبدو أنها لم تكن هً الوثٌقة الكاملة بل أجزاء متفرقة . (منه هو الدجال
وقد حاول . من وثٌقة أشمل لم ٌتح لمن سر  البروتوكوالت أن ٌحصل على كافة أجزابها

كوالت للمرة الباحثون تكذٌ  نسبة الوثٌقة للٌهود، ؼٌر أن أحداث التارٌخ التً لحقت نشر البروتو
على ٌد العالم الروسً سٌرجً نٌلوس، أثبتت أن البروتوكوالت صحٌحة  8ٓ٘ٔاألولى فً عام 

عام تحقق معظمه ولم ٌبق إال الجزء  ٓٓٔفما تحدثت عنه البروتوكوالت من أكثر من . تماما
 الخاص بإحداث قبلقل اقتصادٌة ٌنتج عنها ثورة الناس فً أرجاء األرض على الحكومات التً
عٌنها الماسون فً األساس، ؼٌر أنهم فً هذه الحالة ٌعملون وفق توزٌع لؤلدوار، فسوؾ تظهر 
حكومات عمبلء الماسونٌة بمظهر الشرٌر، بٌنما تظهر القٌادة الماسونٌة التً ٌرأسها الدجال 

طل  وحٌنها ٌ. بمظهر المنقذ الذي ٌمتلك كافة وسابل اإلنقاذ االقتصادٌة والسٌاسٌة والتكنولوجٌة
 .أن ٌتولى الحكم منهالناس 

وقد عمل الماسون على تدمٌر نسخ البروتوكوالت وشرابها أٌنما تمكنوا من ذلك، وحٌنما  
، بذل الماسون كافة جهدهم 8ٕ٘ٔشاء هللا لها أن تتسر  بعد نشرها باللؽة اإلنجلٌزٌة فً عام 

الروسً الذي نشرها للمرة أم سٌرجً نٌلوس العالم . لتكذٌبها وتلفٌق البراهٌن التً تضحدها
 -التً كان معظمها من الماسون والٌهود كما سنرى الحقا-األولى، فقد قامت حكومة الببلشفة 

عاما من  ٕٔأي بعد  8ٔ7ٔباعتقاله وتعذٌبه حتى توفً، وذلك إثر ثورتهم الماسونٌة فً عام 
 .نشره للبروتوكوالت

فً البروتوكوالت وندعها تتحدث األجزاء التً تحدثت عن الماسونٌة  هناوسوؾ نضع  
 :عن نفسها

 المحررٌن للعمال، جبنا  اننا نقصد أن نظهر كما لو كنا ... :من البروتوكول الثالث
جٌوشنا من االشتراكٌٌن  لنحررهم من هذا الظلم، حٌنما ننصحهم بؤن ٌلتحقوا بطبقات

تظاهرٌن بؤننا ونحتضنها م ونحن على الدوام نتبنى الشٌوعٌة. والفوضوٌٌن والشٌوعٌٌن
وهذا ما تبشر به الماسونٌة  لبلنسانٌة، نساعد العمال طوعاً لمبدأ األخوة والمصلحة العامة

 ...ةاالجتماعٌ

 سنعمل كل ما فً وسعنا على منع المإامرات التً تدبر ضدنا  :البروتوكول الخامس عشر
 coupsٌاسٌة بعدد من االنقبلبات الس  حٌن نحصل نهابٌاً على السلطة، متوسلٌن إلٌها

detat  المفاجبة التً سننظمها بحٌث تحدث فً وقت واحد فً جمٌع االقطار، وسنقبض
على السلطة بسرعة عند اعبلن حكوماتها رسمٌاً انها عاجزة عن حكم الشعو ، وقد 

تنقضً فترة طوٌلة من الزمن قبل أن ٌتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرناً ببل رحمة 
 . لحة ضد استقرار سلطتنافً كل من ٌشهر أس

أن تؤلٌؾ أي جماعة سرٌة جدٌدة سٌكون عقابه الموت اٌضاً، واما الجماعات السرٌة التً تقوم 
فً الوقت الحاضر ونحن نعرفها، والتً تخدم، وقد خدمت، اؼراضنا ـ فاننا سنحلها وننفً 

احد من الماسونٌٌن وبهذا األسلو  نفسه سنتصرؾ مع كل و. اعضاءها إلى جهات نابٌة من العالم
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وكذلك . الذٌن ٌعرفون أكثر من الحد المناس  لسبلمتنا( ؼٌر الٌهود)األحرار األممٌٌن 
الماسونٌون الذٌن ربما نعفو عنهم لسب  أو لؽٌره سنبقٌهم فً خوؾ دابم من النفً، وسنصدر 

سٌقوم مركز حٌث   قانوناً ٌقضً على االعضاء السابقٌن فً الجمعٌات السرٌة بالنفً من أوروبا
 . حكومتنا

ولكً نرد كل الجماعات . وستكون قرارات حكومتنا نهابٌة، ولن ٌكون ألحد الحق فً المعارضة
األممٌة على اعقابها ونمسخها ـ هذه الجماعات التً ؼرسنا بعمق فً نفوسها االختبلفات ومبادئ 

مثل هذه . هاللمعارضة ـ سنتخذ معها اجراءات ال رحمة فٌ Protestantنزعة المعارضة 
االجراءات ستعرؾ األمم ان سلطتنا ال ٌمكن أن ٌعتدى علٌها، وٌج  اال ٌعتد بكثرة الضحاٌا 

 . الذٌن سنضحً بهم للوصول إلى النجاح فً المستقبل

ان الوصول إلى النجاح، ولو توصل إلٌه بالتضحٌات المتعددة، هو واج  كل حكومة تتحقق ان 
 .تٌازات التً تتمتع بها فحس ، بل فً تنفٌذ واجباتها كذلكشروط وجودها لٌست كامنة فً االم

والشرط االساسً فً استقرارها ٌمكن فً تقوٌة هٌبة سلطاتها، وهذه الهٌبة ال ٌمكن الوصول 
، وهً القوة التً ستبدوا انها مقدسة ال Unshakableاال بقوة عظٌمة ؼٌر متؤرجحة   إلٌها

 . لتكون مثبلً من قضاء هللا وقدره Mysticتنتهك لها حرمة، ومحاطة بقوة باطنٌة 

عدونا الوحٌد  Russian Autocracyهكذا حتى الوقت الحاضر كانت األوتوقراطٌة الروسٌة 
اذكروا أن إٌطالٌا عندما كانت تتدفق بالدم لم  Holy seeإذا استثنٌنا الكنسٌة البابوٌة المقدسة 
وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها ٌتفجر ونشؤ عن Silla تمس شعرة واحدة من رأس سبل 

لها فً أعٌن الشع ، وقد جعلته عودته ببل خوؾ إلى إ أن صار Sillaجبروت شخصٌة سبل 
ٌسحره فالشع  لن ٌضر الرجل الذي  Ruviolableاٌطالٌا مقدساً ال تنتهك له حرمة 

hypnosis وقوة عقله تهبشجاع . 

سنحاول ان ننشًء ونضاعؾ خبلٌا الماسونٌٌن   والى أن ٌؤتً الوقت الذي نصل فٌه إلى السلطة،
و من ٌكون معروفاً بؤنه ذو روح كل من ٌصٌر أ  االحرار فً جمٌع انحاء العالم وسنجذ  إلٌها

وهذه الخبلٌا ستكون االماكن الربٌسٌة التً سنحملها على ما نرٌد من  Pubic spiritعامة 
 . اخبار كما انها ستكون افضل مراكز الدعاٌة

ٌا تحت قٌادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتؤلؾ هذه القٌادة من وسوؾ نركز كل هذه الخبل
علمابنا، وسٌكون لهذه الخبلٌا اٌضاً ممثلوها الخصوصٌون، كً نحج  المكان الذي نقٌم فٌه 

وسٌكون لهذه القٌادة وحدها الحق فً تعٌن من ٌتكلم عنها وفً رسم نظام الٌوم، . قٌادتنا حقٌقة
وان معظم . هذه الخبلٌا لكل االشتراكٌٌن وطبقات المجتمع الثورٌة وسنضع الحبابل والمصاٌد فً

 . الخطط السٌاسٌة السرٌة معروفة لنا، وسنهدٌها إلى تنفٌذها حالما تشكل

 . فً البولٌس الدولً السري تقرٌباً سٌكونون اعضاء فً هذه الخبلٌا Agentsوكل الوكبلء 

رون على أن ٌلقوا ستاراً على مشروعاتنا ولخدمات البولٌس أهمٌة عظٌمة لدٌنا، ألنهم قاد
Enterprisesوأن ٌعاقبوا . ، وأن ٌستنبطوا تفسٌرات معقولة للضجر والسخط بٌن الطوابؾ

 . أٌضاً أولبك الذٌن ٌرفضون الخضوع لنا
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ومعظم الناس الذٌن ٌدخلون فً الجمعٌات السرٌة مؽامرون ٌرؼبون ان ٌشقوا طرٌقهم فً الحٌاة 
 . ا مٌالٌن إلى الجد والعناءبؤي كٌفٌة، ولٌسو

 .وبمثل هإالء الناس سٌكون ٌسٌراً علٌنا أن نتابع أؼراضنا، وأن نجعلهم ٌدفعون جهازنا للحركة

وحٌنما ٌعانً العالم كله القلق فلن ٌدل هذا اال على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا، 
بدءها ٌعنً أن واحداً من   مرات خبلله فإنوحٌنما تبدأ المإا. كً نعظم صبلبته العظٌمة الفابقة

ولٌس اال طبٌعٌاً أننا كنا الشع  الوحٌد الذي . اشد وكبلبنا اخبلصاً ٌقوم على رأس هذه المإامرة
ونحن نعرؾ . ونحن الشع  الوحٌد الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌوجهها. ٌوجه المشروعات الماسونٌة

جاهلون بمعظم األشٌاء الخاصة ( هودؼٌر الٌ)الهدؾ األخٌر لكل عمل على حٌن أن األممٌٌن 
وهم بعامة ال ٌفكرون اال فً . بالماسونٌة وال ٌستطٌعون ولو رإٌة النتابج العاجلة لما هم فاعلون

المنافع الوقتٌة العاجٌة، وٌكتفون بتحقٌق ؼرضهم، حٌن ٌرضً ؼرورهم، وال ٌفطنون إلى أن 
 . ٌن اوحٌنا الٌهم بهاالفكرة األصلٌة لم تكن فكرتهم بل كنا نحن انفسنا الذ

أو على أمل فً نٌل . واألممٌون ٌكثرون من التردد على الخبلٌا الماسونٌة عن فضول محض
نصٌبهم من األشٌاء الطٌبة التً تجري فٌها، وبعضهم ٌؽشاها أٌضاً النه قادر على الثرثرة بؤفكاره 

االستحسان ونحن  واألممٌون ٌبحثون عن عواطؾ النجاح وتهلٌبلت. الحمقاء امام المحافل
لكً نوجه لخدمة مصالحها كل من . نوزعها جزافاً ببل تحفظ، ولهذا نتركهم ٌظفرون بنجاحهم

تتملكهم مشاعر الؽرور، ومن ٌتشربون افكارنا عن ؼفلة واثقٌن بصدق عصمتهم الشخصٌة، 
 .اآلراء، وانهم ؼٌر خاضعٌن فٌما ٌرون لتؤثٌر اآلخرٌن  وبانهم وحدهم أصحا 

تتصورون كٌؾ ٌسهل دفع امهر االممٌٌن إلى حالة مضحكة من السذاجة والؽفلة وانتم ال 
Naivite  باثارة ؼروره واعجابه بنفسه،كٌؾ ٌسهل من ناحٌة أخرى ـ ان تثبط شجاعته وعزٌمته

بؤهون خٌبة، ولو بالسكوت ببساطة عن تهلٌل االستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذلٌل 
ن األمل فً نجاح جدٌد، وبمقدار ما ٌحتقر شعبنا النجاح، وٌقصر تطلعه كذل العبد إذ تصده ع

على رإٌة خططه متحققة، ٌح  االمٌون النجاح،وٌكونون مستعدٌن للتضحٌة بكل خططهم من 
 . اجله

. نشتهً عمله معهم اٌسر كثٌراً   فً اخبلؾ األممٌٌن تجعل عملنا ما Featureان هذه الظاهرة 
 . كؤنهم النمور هم كالؽنم ؼباوة، ورإوسهم مملوءة بالفراغ ان اولبك الذٌن ٌظهرون

سنتركهم ٌركبون فً أحبلمهم على حصان اآلمال العقٌمة، لتحطٌم الفردٌة االنسانٌة باالفكار 
انهم لم ٌفهموا بعد، ولن ٌفهموا، ان هذا الحلم الوحشً . Collectivismالرمزٌة لمبدأ الجماعٌة 

. مناقض لقانون الطبٌعة األساسً هو ـ منذ بدء التكوٌن ـ قد خلق كل كابن مختلفاً عن كل ما عداه
 . لكً تكون له بعد ذلك فردٌة مستقلة

رهن بوضوح أفلٌست حقٌقة اننا كنا قادرٌن على دفع االمٌٌن إلى مثل هذه الفكرة الخاطبة ـ تب
قوي على تصورهم الضٌق للحٌاة االنسانٌة إذا ما قورنوا بنا؟ وهنا ٌكمن األمل األكبر فً 

 .نجاحنا

ما كان أبعد نظر حكمابنا القدماء حٌنما اخبرونا انه للوصل إلى ؼاٌة عظٌمة حقاً ٌج  اال نتوقؾ 
.. للوصول إلى هذه الؽاٌة وأن ال نعتد بعدد الضحاٌا الذٌن تج  التضحٌة بهم. لحظة أمام الوسابل
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، ومع أننا ضحٌنا (ؼٌر الٌهود)اننا لم نعتمد قط بالضحاٌا من ذرٌة أولبك البهابم من األممٌٌن 
أن . كثٌراً من شعبنا ذاته ـ فقد بوأناه اآلن مقاماً فً العالم ما كان لٌحلم بالوصول إلٌه من قبل

. ال بد أن ٌنتهً حتماً بالموت  كل إنسان. مارضحاٌانا ـ وهم قلٌل نسبٌاً ـ قد صانوا شعبنا من الد
 . واألفضل أن نعجل بهذه النهاٌة إلى الناس الذٌن ٌعوقون ؼرضنا، ال الناس الذٌن ٌقدمونه

اننا سنقدم الماسون االحرار إلى الموت بؤسلو  ال ٌستطٌع معه أحد ـ اال االخوة ـ أن ٌرتا  أدنى 
انهم جمٌعاً ٌموتون ـ حٌن ٌكون . ضاً ال ٌرتابون فٌها سلفاً رٌبة فً الحقٌقة، بل الضحاٌا انفسهم أٌ
حتى االخوة ـ وهم عارفون بهذه الحقابق ـ لن ٌجرأوا . ذلك ضرورٌاً ـ موتاً طبٌعٌاً فً الظاهر

 . على االحتجاج علٌها

وبمثل هذه الوسابل نستؤصل جذور االحتجاج نفسها ضد أوامرنا فً المجال الذي ٌهتم به الماسون 
فنحن نبشر بمذه  التحررٌة لدى االممٌٌن، وفً الناحٌة األخرى نحفظ شعبنا فً . حراراال

 . خضوع كامل

ولقد قوضت هٌبة قوانٌنهم باالفكار : وبتؤثٌرنا كانت قوانٌن االممٌٌن مطاعة كؤقل ما ٌمكن
وان اعظم المسابل خطورة، سواء أكانت سٌاسٌة .التً أذعناها فً أوساطهم Liberal لتحررٌةا

فاألممً القابم بالعدالة ٌنظر إلى . أم أخبلقٌة، انما تقرر فً دور العدالة بالطرٌقة التً شرعها
 . األمور فً أي ضوء نختاره لعرضها

صلة لنا بهم كآراء الصحافة ووسابل  وهذا ما انجزناه متوسلٌن بوكبلبنا وبؤناس نبدو أن ال
وؼٌرهم من أكابر الموظفٌن ٌتبعون نصابحنا  Senatorsأخرى، بل أن أعضاء مجلس الشٌوخ 

 . اتباعاً أعمى

وعقل األممً ـ لكونه ذا طبٌعة بهٌمٌة محضة ـ ؼٌر قادر على تحلٌل أي شًء ومبلحظته، فضبل 
 . إذا وضع فً ضوء معٌن  حوالعن التكهن بما قد ٌإدي إلٌه امتداد حال من األ

وهذا االختبلؾ التام فً العقلٌة بٌننا وبٌن األممٌٌن هو الذي ٌمكن ان ٌرٌنا بسهولة آٌة اختٌارنا 
حٌن تقارن  Super humanaturyمن عند هللا، واننا ذوو طبٌعة ممتازة فوق الطبٌعة البشرٌة 

ولكن ال ٌتنبؤون بها، وهم . قابق فحس انهم ٌعاٌنون الح. بالعقل الفطري البهٌمً عند األممٌٌن
ومن كل هذا ٌتضح ان . عاجزون عن ابتكار أي شًء وربما تستثنً من ذلك األشٌاء المادٌة

وعندما ٌؤتً الوقت الذي نحكم فٌه جهرة ستحٌن . الطبٌعة قد قدرتنا تقدٌراً لقٌادة العالم وحكمه
وستكون كل قوانٌنا قصٌرة وواضحة .نٌناللحظة التً نبٌن فٌها منفعة حكمنا، وسنقوم كل القوا

وستكون . وموجزة ؼٌر محتاجة الى تفسٌر، حتى ٌكون كل انسان قادراً على فهمها باطناً وظاهراً 
الربٌسٌة فٌها هً الطاعة البلزمة للسلطة، وان هذا التوفٌر للسلطة سٌرفعه إلى  Futureالسمة 

سٌكون مسإوالً   عمال السلطة ألن كل إنسانوحٌنبذ ستوقؾ كل أنواع اساءة است. قمة عالٌة جداً 
وان سوء استعمال السلطة من جان  الناس ما عدا . أي سلطة الحاكم: امام السلطة العلٌا الوحٌدة

الحاكم سٌكون عقابه بالػ الصرامة إلى حد أن الجمٌع سٌفقدون الرؼبة فً تجربة سلطتهم لهذا 
 . االعتبار
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االدارٌة التً سٌعتمد علٌها عمل جهاز الدولة، فانه حٌن وسنراق  بدقة خطوة تتخذها هٌبتنا 
ولن ٌبقى بمنجاة من العقا  أي عمل ؼٌر . تصٌر االدارة بطٌبة ستبعث الفوضى فً كل مكان

 . قانونً، وال أي سوء استعمال للسلطة

لة ستزول كل أعمال الخفاء والتقصٌر العمد من جان  الموظفٌن فً االدارة بعد أن ٌروا أوابل أمث
 . العقا 

 Harshوستستلزم عظمة سلطتنا توقٌع عقوبات تناسبها، أو أن تلك العقوبات ستكون صارمة 
. ولو عند أدنى شروع فً االعتداء على هٌبة سلطتنا من أجل مصلحة شخصٌة للمعتدي أو لؽٌره

والرجل الذي ٌعذ  جزاء أخطابه ـ ولو بصرامة بالؽة ـ انما هو جندي ٌموت فً معترك 
Battlefield  االدارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون، وكلها ال تسمح بؤي انحراؾ عن
من أجل مصالح شخصٌة، ولو وقع من اولبك الذٌن هم مركبة  Public pathالصراط العام 

فمثبلً سٌعرؾ قضاتنا أنهم بالشروع فً اظهار تسامحهم . وقادته Public chariotالشع  
الذي شرع لتوقٌع العقوبة على الرجال جزاء جرابمهم التً ٌقترفونها،  ٌعتدون على قانون العدالة

وهذه الخصلة الفاضلة ال ٌنبؽً ان تظهر اال فً . ولم ٌشرع كً ٌمكن القاضً من اظهار حلمه
 . الحٌاة الخاصة لبلنسان، ال فً مقدرة القاضً الرسمٌة التً تإثر فً أسس التربٌة للنوع البشري

 : انون فً المحاكم بعد سن الخامسة والخمسٌن للسببٌن اآلتٌٌنولن ٌخدم أعضاء الق

أن الشٌوخ أعظم أصراراً وجموداً فً تمسكهم باالفكار التً ٌدركونها سلفاً، وأقل اقتداراً : أولهما
 . على طاعة النظم الحدٌثة

سٌكونون الذٌن  Staffأن مثل هذا االجراء سٌمكننا من احداث تؽٌٌرات عدة فً الهٌبة : وثانٌهما
ٌرؼ  فً االحتفاظ بمنصبه سٌكون علٌه   أي إنسان  فإن. لذلك خاضعٌن ألي ضؽط من جانبنا
 . كً ٌضمنه أن ٌطٌعنا طاعة عمٌاء

العموم سٌختار قضاتنا من بٌن الرجال الذٌن ٌفهمون ان واجبهم هو العقا  وتطبٌق   وعلى
الذي قد ٌنك  النظام  Liberalismالقوانٌن، ولٌس االستؽراق فً أحبلم مذه  التحررٌة 
وان نظام تؽٌٌر الموظفٌن سٌساعدنا أٌضاً فً . التربوي للحكومة، كما ٌفعل القضاة األممٌون اآلن

تدمٌر أي نوع لبلتحاد ٌمكن أن ٌإلفوه فٌما بٌن أنفسهم، ولن ٌعملوا اال لمصلحة الحكومة التً 
لناشًء من القضاة أنهم سٌمنعون وسٌبلػ من تعلٌم الجٌل ا. ستتوقؾ حظوظهم ومصاٌرهم علٌها

 . ٌانا بعضهم وبعضابداهة كل عمل قد ٌضر بالعبلقات بٌن رع

مع كل صنوؾ المجرمٌن، إذ لٌست لدٌهم  ان قضاة األممٌن فً الوقت الحاضر مترخصون
لواجبهم، ولسب  بسٌط أٌضاً هو أن الحكام حٌن ٌعٌنون القضاة ال ٌشددون الفكرة الصحٌحة 

 . علٌهم فً ان ٌفهموا فكرة ما علٌهم من واج 

ان حكام األممٌن حٌن ٌرشحون رعاٌاهم لمناص  خطٌرة ال ٌتعبون انفسهم كً ٌوضحوا لهم 
حٌن ترسل  والؽرض الذي أنشبت من اجله، فهم ٌعملون كالحٌوانات.  صخطورة هذه المنا

وهكذا تتساقط حكومات األممٌٌن بدداً على أٌدي القابمٌن . جراءها الساذجة بؽٌة االفتراس
ارؾ علٌه اننا سنتخذ نهجاً أدبٌاً واحداً أعظم، مستنبطاً من نتابج النظام الذي تع. بؤمورها
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خطٌرة وسنستؤصل كل المٌول التحررٌة من كل هٌبة . صبلح حكومتناإاألممٌون، ونستخدمه فً 
وستكون المناص  الخطٌرة . فً حكومتنا للدعاٌة التً قد تعتمد علٌها تربٌة من سٌكونون رعاٌانا

 . مقصورة ببل استثناء على من ربٌناهم تربٌة خاصة لبلدارة

واذا لوحظ أن اخراجنا موظفٌنا قبل األوان فً قابمة المتقاعدٌن قد ٌثبت أنه ٌكبد حكوماتنا نفقات 
ابً اننا، قبل كل شًء، سنحاول أن نجد مشاؼل خاصة لهإالء الموظفٌن باهظة ـ إذن فجو

أو جوابً أٌضاً ان حكومتنا، على أي حال، ستكون . لنعوضهم عن مناصبهم فً الخدمة الحكومٌة
 . مستحوذة على كل أموال العالم، فلن تؤبه من أجل ذلك بالنفقات

كل قرار سٌتخذه أمرنا العالً سٌقابل   فً كل أعمالها، ولذلك فإن مكٌنة وستكون اوتوقراطٌتنا
وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاق  على كل . باالجبلل والطاعة دون قٌد وال شرط

اآلخرون ألنفسهم عبرة، وسنلؽً حق اشارة تدل على البطر عقاباً بالؽاً فً صرامته حتى ٌتخذه 
والسب  فً هذا االلؽاء هو أننا ٌج  علٌنا اال . استبناؾ االحكام، ونقصره على مصلحتنا فحس 

 . نسمح أن تنمو بٌن الجمهور فكرة أن قضاتنا ٌحتمل ان ٌخطبوا فٌما ٌحكمون

قبه جهراً، حتى ال واذا صدر حكم ٌستلزم اعادة النظر فسنعزل القاضً الذي اصدره فوراً، ونعا
 . ٌتكرر مثل هذا الخطؤ فٌما بعد

سؤكرر ما قلته من قبل، وهو أن أحد مبادبنا األساسٌة هو مراقبة الموظفٌن االدارٌٌن، وهذا على 
لها الحق الكامل فً االصرار على أن ٌكون للحكومة موظفون   الخصوص الرضاء األمة، فإن

 . ادارٌون صالحون

فً شخص ملكنا، وستعده أمتنا ورعاٌانا  Patriarchalالثقة األبوٌة  ان حكومتنا ستحٌل مظهر
فوق األ  الذي ٌعنً بسد كل حاجاتهم، وٌرعى كل حاجاتهم، وٌرعى كل أعمالهم، وٌرت  جمٌع 

وبهذا سٌنفذ االحساس بتوقٌر . معامبلت رعاٌاه بعضهم مع بعض، ومعامبلتهم أٌضاً مع الحكومة
انهم ال ٌستطٌعون ان .تى لن تستطٌع ان تقدم بؽٌر عناٌته وتوجٌههالملك بعمق بالػ فً األمة ح

 . ٌعٌشوا فً سبلم اال به، وسٌعترفون فً النهاٌة به على أنه حاكمهم االوتوقراطً المطلق

وسٌكون للجمهور هذا الشعور العمٌق بتوقٌره توقٌراً ٌقار  العبادة، وبخاصة حٌن ٌقتنعون بؤن 
انهم سٌفرحون بؤن ٌرونا ننظم . ذاً أعمى، وانه وحده المسٌطر علٌهمموظفٌه ٌنفذون أوامره تنفٌ

كما لو كنا آباء حرٌصٌن على تربٌة أطفالهم على الشعور المرهؾ الدقٌق  our lives حٌاتنا
 . بالواج  والطاعة

وتعتبر سٌاستنا السرٌة أن كل األمم أطفال، وأن حكوماتها كذلك، وٌمكنكم أن تروا بؤنفسكم أنً 
حق الحكومة فً االصرار على أن   فإن. Dutyوعلى الواج   Rightاستداللنا على الحق  أقٌم

ٌإدي الناس واجبهم هو فً ذاته فرض للحاكم الذي هو ابو رعاٌاه، وحق السلطة منحة له، النه 
 . سٌقود االنسانٌة فً االتجاه الذي شرعته حقوق الطبٌعة، أي االتجاه نحو الطاعة

فسلطة ظروؾ، أو سلطة   ا العالم خاضع لسلطة، ان لم تكن سلطة إنسانان كل مخلوق فً هذ
طبٌعته الخاصة فهً ـ مهما تكن الحال ـ سلطة شًء أعظم قوة منه، واذن فلنكن نحن الشًء 

 . األعظم قوة من أجل القضٌة العامة
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وٌج  ان نضحً دون تردد بمثل هإالء االفراد الذٌن ٌعتدون على النظام القابم جزاء 
 . عتداءاتهم، الن حل المشكلة التربوٌة الكبرى هو فً العقوبة المثلىا

وٌوم ٌضع ملك إسرابٌل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا ـ سٌصٌر البطرٌرك 
Patriarch لكل العالم . 

الضحاٌا الذٌن سٌضطر ملكنا إلى التضحٌة بهم لن ٌتجاوز عدد اولبك الذٌن ضحى بهم  ان عدد
 . الملوك االممٌون فً طلبهم العظمة، وفً منافسة بعضهم بعضاً 

وهذه  Tribunesسٌكون ملكنا على اتصال وطٌد قوي بالناس، وسٌلقً خطباً من فوق المنابر 
 . الخط  جمٌعاً ستذاع فوراً على العالم

 

أٚي ِٓ ٔؾش . اٌؼبٌُ اٌشٚعٟ ع١شعٟ ١ٍٔٛط

 .1135اٌجشٚرٛوٛالد فٟ ػبَ 

 غالف أٚي غجؼخ ٌٍجشٚرٛوٛالد
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 :الماسونٌة وإشعال الثورات

 :الثورة الفرنسٌة

نجح الماسون فً تجاربهم العملٌة بإسقاط نظم حكم وتولٌة أخري، وذلك من خبلل ثورتٌن  
، واألخٌرة نجحت فً إقامة 77ٙٔوالثورة األمرٌكٌة فً  7ٔهما الثورة اإلنجلٌزٌة فً القرن 

اآلباء المإسسٌن كما ٌحلوا لؤلمرٌكٌٌن أن وكان معظم . أول دولة ماسونٌة كاملة فً التارٌخ
وتمكن الماسون من السٌطرة على الوالٌات المتحدة الناشبة عبر . ٌطلقوا علٌهم هم من الماسون

تولً سلسلة من الرإساء الماسون المباشرٌن وؼٌر المباشرٌن، وكذلك نوابهم وأعضاء 
 .حكوماتهم

 مثلما حدث فً الثورة األمرٌكٌة عمرهاؼٌر أن النجاح فً إقامة دولة عن طرٌق طرد مست 
ولم تكن تجربة الثورة اإلنجلٌزٌة التً كانت أقر  ما ٌكون النقبل  . لم ٌكن هو الهدؾ المنشود

 .لم تكن تجربة ٌطمبن لها فإاد الماسون، وكذلك لعدم كونها ثورة شعبٌة. القصر منها للثورة
ففرنسا كانت تعٌف ظروفا .  وهنا وضع الماسون فرنسا هدفا لهم وذلك لعدة اسبا 

اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة حرجة نتٌجة لسٌاسات القصر الخاطبة، فضبل عن تدخل أٌد 
وقد عمل الماسون من خبلل كتابهم فولتٌر وجان جاك روسو على . الماسون خفٌة إلشعال األمور
عضو )مثال كالٌسترو كما تواجد فً فرنسا فً تلك الفترة رجال من أ. إذكاء نٌران الحقد الطبقً

الكات  الماسونً وأحد ) ، ومٌرابو(الجمعٌات السرٌة العدٌدة ومإسس نظام مصراٌٌم الماسونً
أحد قادة الثورة . ماسونً عرٌق)والماركٌز دو الفاٌت ، (قادة الثورة وعضو الجمعٌة الوطنٌة

ماسونٌة بذخابر رجالها وهكذا ألقت ال(. األمرٌكٌة وقابد الحرس الوطنً فور بدا الثورة الفرنسٌة
وعملت فً نفس الوقت من . الفكرٌة والسٌاسٌة وراء التٌار المطال  بإصبلحات للنظام الملكً

خبلل بعض أعضابها من العابلة المالكة على إشاعة أجواء الفساد واالنحبلل الخلقً بٌن الطبقة 
ب  باهظة على الفبلحٌن الحاكمة فازدادت دٌون الدولة، مما دفع الطبقة الحاكمة إلى فرض ضرا
وتزامن ذلك مع شح فً . والطبقة الوسطى بٌنما أعفً أعضاء الطبقة الحاكمة من تلك الضراب 

 . األقوات نتٌجة لتدهور الزراعة
وفً ظل تلك الظروؾ مجتمعة قام الملك لوٌس السادس عشر بضؽط من النببلء بإقالة 

وفور سماع . الٌة لم تتوابم مع مصالح النببلءوزٌر المالٌة جاك نٌكر الذي كان ٌقوم بإصبلحات م
المواطنٌن النبؤ قاموا بالتوجه إلى سجن الباستٌل وبعد أربع ساعات من المعارك التً انضمت 
خبللها بعض وحدات الجٌف للثوار، تم االستٌبلء على الباستٌل وأعدم قابده، كما أعدم عدد من 

وفً الوقت ذاته حاول بعض النببلء تكوٌن . رةوأجبر الملك على تقدٌم تنازالت كبٌ. النببلء
وفً . تحالؾ من دول أوروبٌة ملكٌة للقضاء على الثوار، وحاول الملك الهر  فتم القبض علٌه

الذي كان واحدا من ضمن  نادي الٌعاقبةهذه األثناء برزت على الساحة السٌاسٌة قوة جدٌدة هً 
وقد برز على رأس . ها أندٌة تناصر الملكٌةمبات األندٌة التً ظهرت فً تلك الفترة ومن ضمن
وقد كان األول من بٌن . روبسبٌٌر ودانتون نادي الٌعاقبة اثنان من الماسون هم ماكسٌمٌلٌان

بٌنما كان الثانً هو الدافع . شخص بالمقصلة ٕٓٓٔأعضاء لجنة األمن العام التً سفكت دماء 
لتً تجلت فٌما بعد فً بروتوكوالت حكماء وراء سفك الدماء والتً تتفق مع الروح الماسونٌة ا

وكان من بٌن من أعدموا فً تلك الفترة التً عرفت بعصر اإلرها  لوٌس السادس . صهٌون
عشر وزوجته ماري أنطوانٌت، ثم أعدم روبسبٌٌر نفسه بعد ذلك بعد أن أصٌ  برصاصة فً 

 .فكه لكً ال ٌفشً تورط الماسونٌة
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حٌنما استولى  788ٔإلى  738ٔا عشر سنوات من وقد استمرت الثورة بكافة مراحله
وكانت الثورة الفرنسٌة بالنسبة للماسونٌة حقبل خصبا ممتدا للتجار  تمكنت . نابلٌون على السلطة
تجربة المجالس الوطنٌة،  تفمثبل تم. العدٌد من نظم السٌاسة واإلرها خبلله من تجربة 

وحكم اللجان، وتؤثٌر الحكم اإلرهابً، وتؤثٌر والثورات الشعبٌة، وتؤثٌر الجوع على السٌاسة، 
 .الجماعات السٌاسٌة

كونها فرضت سٌطرة مطلقة للماسونٌة على وكانت نتابج الثورة الفرنسٌة فضبل عن 
باإلجادة فٌما بعد خبلل الثورة الروسٌة فرنسا أنها مكنت الماسونٌة من إتقان فن الثورات، فقامت 

دابما  ارتدت والتً من انقبلبات عسكرٌة فً دول العالم المختلفةواالنقبل  العثمانً وما تبلهما 
 .نفس الثو 

 

 سٚثغج١١ش ١ِشاثٛ ٠ٌٛظ اٌغبدط ػؾش

 اٌّبسو١ض دٚ الفب٠ذ
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 ٠ٌٛظ اٌغبدط ػؾشئػذاَ 

 بس اٌّبعٟٛٔ ٚ٘ٛ اٌٙشَ اٌّعئ ؽؼبساد اٌضٛسح اٌفشٔغ١خ ٚؽمٛق اإلٔغبْ ٚلذ ػال٘ب اٌؾؼ
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 وبسي ِبسوظ ِإعظ اٌؾ١ٛػ١خ

١ِخبئ١ً ثبو١ٔٛٓ ِإعظ اٌؼذ١ِخ 

 ٚاٌفٛظ٠ٛخ

 ؽؼبس اٌفٛظ١٠ٛٓ

 :الثورة الروسٌة

من القٌام بتجاربها السٌاسٌة تمكنت الماسونٌة  
. واالقتصادٌة واالجتماعٌة خبلل فترة الثورة الفرنسٌة

وعملت على إحداث تحسٌنات فً األسس التً توصلت إلٌها 
رن التاسع عشر عن طرٌق ثورات أوروبٌة محدودة خبلل الق

ثم شرعت . قام بها عدد من رجالها على رأسهم جارٌبالدي
فً توطٌد أقدامها فً أوروبا من خبلل عمبلبها الكبار أسرة 

 .روتشٌلد ودزرابٌلً وبسمارك
وٌقول ألبرت باٌك الكاهن األعلى للماسونٌة فً القرن  

إلى  37ٔٔأؼسطس  ٘ٔالتاسع عشر فً رسالته بتارٌخ 
جوزٌبً مازٌنً ربٌس النورانٌٌن وأعلى ماسونً أوروبا فً 

 :زمانه
البد من إشعال الحرب العالمٌة األولى لكً نسمح "  

للنورانٌٌن باإلطاحة بحكم القٌاصرة فً روسٌا وتحوٌل ذلك 
 .البلد إلى قلعة للشٌوعٌٌن الملحدٌن

ٌن بٌن إن الخالفات التً سٌحدثها عمالء النورانٌ 
إمبراطورٌتً برٌطانٌا وألمانٌا ستستخدم كفتٌل لتلك 

 .الحرب
وعند نهاٌة الحرب ستكون الشٌوعٌة قد بنٌت  

 ."واستخدمت لتدمٌر الحكومات األخرى وإلضعاف األدٌان
وقد عمل الماسون على تنفٌذ تعالٌم ألبرت باٌك   

. وبروتوكوالت حكماء صهٌون من بعده بكل إخبلص
ٌق رؼبة باٌك فً إحداث الثورات والحرو  وبدأوا بتطب
( النهلٌست)ففً روسٌا القٌصرٌة كان نشاط العدمٌٌن . العالمٌة

فً أوج ازدهاره، وال ٌفوتنا فً ( األناركٌست)والفوضوٌٌن 
هذا السٌاق أن نذكر أن مإسس الفرٌقٌن هو الماسونً 

وكان أعضاء تلك الجماعات فً معظمهم . مٌخابٌل باكونٌن
 .ود والماسونمن الٌه

وكما كانت الماسونٌة  
فهً من  وراء القابمٌن على الثورات، 
أتباعها فً ببلط القٌصر ومنهم  الناحٌة األخرى كان لها 

كما سبق ورأٌنا قبٌل أحداث  -وقد عمل هإالء األعضاء . الراه  الشهٌر جرٌجوري راسبوتٌن
خبلقً وذلك إلضعاؾ نظام القٌصر على إشاعة الفساد المالً واالنحبلل األ -الثورة الفرنسٌة
وكان لراسبوتٌن فضل كبٌر فً ذلك ففضابحه األخبلقٌة كانت أصداإها تدوي فً . نٌقوال الثانً
القرن العشرٌن على صنادٌق بها  سبعٌناتفً حدٌقة منزله بعد هدمه فً وقد عثر . أنحاء روسٌا

 .قطع من شعر مبات العذراوات البلبً فض بكارتهن
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 ساعجٛر١ٓ

 ساعجٛر١ٓ ٚٔغبؤٖ

 فالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ

 عٛص٠ف عزب١ٌٓ ص٠ٕٛف١ف وب١ٕ١ِف ١ٌْٛ رشٚرغىٟ

شطت فً تلك الفترة الحركة الشٌوعٌة التً كان وقد ن 
فهناك . القابمون علٌها من الٌهود أو ذوي األصول الٌهودٌة

وهناك . وجده كان ٌهودٌا وتنصر( لٌنٌن)فبلدٌمٌر إلٌتف أولٌانوؾ 
، وهو مإسس الجٌف (لٌون تروتسكً)لٌؾ دافٌدوفٌتف برونشتاٌن 

لدفاع للسوفٌت إثر السوفٌتً األحمر كما كان وزٌرا للخارجٌة وا
قٌام دولتهم، وهو المسبول المباشر عن المذابح التً قام بها الجٌف 
األحمر، ومنها اؼتٌال القٌصر وعابلته وإذابة جثثهم فً أحماض 
وكان جزاإه القتل على ٌد عمبلء ستالٌن فً المكسٌك فً عام 

زوج اخت تروتسكً ( كامٌنٌؾ)ومنهم لٌؾ روزنفلد  .8ٗٓٔ

زمٌله الٌهودي اآلخر أوفسٌل أرونوؾ  الذي أعدم مع

على ٌد نظام ستالٌن فً عام ( جرٌجوري زٌنوفٌؾ)
وكان الرجل الذي سٌطر على مقالٌد األمور بعد . 8ٖٙٔ

إلى ذلك وهو ستالٌن ٌهودٌا جورجٌا تحولت عابلته 
لوسٌ  )األرثوذوكسٌة رؼبة فً الترقً واسمه األصلً 

ٌد ٌهودي كانت وقد تربً فً بلدته على (. جوهاشفٌلً
وقد ذبح زمبلءه الٌهود اآلخرٌن لكً . أمه تعمل لدٌه

ٌنفرد بالسلطة، وذبح على ٌده من الروس أكثر مما قتل 
األلمان منهم، فقد قام نظامه القمعً بإعدام عشرة مبلٌٌن 
روسً بطرق مباشرة أو ؼٌر مباشرة عبر معتقبلت 

وترك هو شخصٌا ابنه . الكوالج السٌبٌرٌة الشهٌرة
وقد أدى الشٌوعٌون . ٌاكوؾ لٌلقى حتفه فً أسر األلمان

الهدؾ الذي 
 وضعه ألبرت باٌك

فقضوا على 
حكومات ملكٌة 
عدٌدة وحاربوا 

وعندما . األدٌان

منهم  استنفذ الؽرض 
قام نورانً 

ماسونً هو جورباتشوؾ بإعبلن 
نهاٌة الدولة السوفٌتٌة الدموٌة تمهٌدا 

 .لللنظام العالمً الذي ٌحكمه الدجا
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 أٚالد اٌؼُ ٍِه أغٍزشا ٚل١صش سٚع١ب
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 ل١صش سٚع١ب ١ٔمٛال اٌضبٟٔ ٠ززٚق غؼبَ ع١ؾٗ فٟ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ

 صٚعزٗ أٌىغٕذسا، ٌٟٚ ػٙذٖ أٌىغٟ، ثٕبرٗ ٚأصغش٘ٓ أٔبعزبص٠ب: ػبئٍخ اٌم١صش
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 اظطشاثبد ٚلذ اٌضٛسح اٌؾ١ٛػ١خ
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 اٌؼّبي ٚاٌفالؽْٛ فٛق أٔمبض اٌم١صش٠خ
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 رشٚرغىٟ، ١ٕ١ٌٓ، وب١ٕ١ِف: ئخٛح اٌذِبء

 ٛػ١خ ٚلذ ل١بَ اٌضٛسحاٌم١بدح اٌؾ١
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 :االنقالب العثمانً

بٌنما كانت الماسونٌة ترسم الخطط العالمٌة، وجدت أنه من الضروري أن ٌتزامن القضاء  
ولكن لم تكن . ى الخبلفة اإلسبلمٌة ممثلة فً الدولة العثمانٌةلعلى روسٌا القٌصرٌة مع القضاء ع

الخبلفة اإلسبلمٌة فً ذلك الوقت آخر الخلفاء األقوٌاء الطرٌق ممهدة لذلك فقد كان على رأس 
، الذي تولى الخبلفة فً ظروؾ حرجة بعد (8ٓ8ٔ-37ٙٔ) وهو السلطان عبد الحمٌد الثانً
 .ثم جنون أخٌه مرادمقتل عمه السلطان عبد العزٌز 

فكان ربٌس وزرابه مدحت باشا هو . لهذا عملت الماسونٌة على الضؽط علٌه بوسابل شتى 
أل  الروحً للماسونٌة العثمانٌة، وضؽط علٌه لكً ٌدخل فً حر  مع روسٌا القٌصرٌة فً ا

وبعد الهزٌمة الكبٌرة أمام الروس تنبه السلطان لخطط . وقت لم ٌكن فٌه الجٌف مستعدا لذلك
وحكم علٌه باإلعدام مع آخرٌن ولكن الحكم لم ٌنفذ  373ٔمدحت باشا وأمر باعتقاله فً عام 

 .ٌر البرٌطانً، واكتفً بنفٌه إلى الطابؾ حٌث توفً هناك فٌما بعدلتدخل السف
ضد  العثمانٌة باإلضافة إلى ذلك ظهرت شخصٌات ماسونٌة كثٌرة حرضت الشعو  

الخلٌفة مثل نامق كمال بك الذي كان شاعرا شهٌرا، ومثل جمال الدٌن األفؽانً، الذي أظهره 
لمحفل ماسونً عامل بنظام ممفٌس إبان وجوده  التارٌخ كمصلح مجدد بٌنما كان مإسسا وربٌسا

عضو كانوا هم القابمٌن بما عرؾ بالحركة الوطنٌة  ٖٓٓبالقاهرة، وهو المحفل الذي ضم 
من أمثال سعد زؼلول، قاسم أمٌن، محمود سامً البارودي، إبراهٌم الٌازجً،  وتحرٌر المرأة

ر  طبلبه اثنان هما رشٌد رضا وهذا األخٌر كان من أق  .أدٌ  إسحاق، والشٌخ محمد عبده
 .صاح  جرٌدة المنار، والشٌخ عبدالرحمن البنا والد حسن البنا مإسس اإلخوان المسلمٌن

قلٌات مثل األرمن ضد العثمانٌٌن فقاموا بمذابح بشعة ضد فضبل عن ذلك تم تحرٌض األ 
شؤ فرق من المسلمٌن وقطعوا أجسامهم وحرقوا المساجد، فاضطر السلطان للتدخل بحزم، وأن

وفً ظل هذه الظروؾ قام األرمن بؤعمال شؽ  فً استانبول . الخٌالة األكراد لحماٌة المسلمٌن
عن طرٌق تفجٌر  8ٓ٘ٔواشتركوا فً مإامرة الؼتٌال السلطان فً عام  38ٙٔو 38ٕٔفً 

 .عربته، لكنه نجا منها، وثبت تورط الماسونٌة فً تدبٌر تلك المإامرة كما بٌنت التحقٌقات
لما لم ٌظهر أمل للماسونٌة فً القضاء على السلطان، أقاموا ما عرؾ بلجنة الترقً و 

بدأت هذه . واالتحاد التً تؽٌر اسمها فٌما بعد إلى لجنة االتحاد والترقً أو األتراك الشبا 
ثم أقاموا . فنفً أعضاإها 387ٔ، واكتشؾ أمرها فً عام 38ٓٔالجمعٌة السرٌة فً عام 

األحرار العثمانٌة، وخلص المإتمر إلى تؤسٌس عرؾ بمإتمر  8ٕٓٔس فً عام مإتمرا لهم ببارٌ
، (.مثلما حدث فً العراق بعد الؽزو األمرٌكً)اإلدارات المحلٌة للدولة على أساس القومٌة 

وكؤن التارٌخ ٌعٌد نفسه مع )وكذلك طل  المساعدة فً إزاحة السلطان من الدول األوروبٌة 
 (.الفارق بٌن الشخصٌن

. أنشؤ االتحادٌون خبلٌا صؽٌرة كثٌرة بحٌث ال ٌعرؾ القٌادة ؼٌر واحد من كل خلٌةو 
والتحق الكثٌر من الضباط باالتحادٌٌن حتى انضم إلٌهم كافة ضباط الجٌف العثمانً الثالث فً 

وتؽاضى االتحادٌون عن قتل المسلمٌن فً البلقان على ٌد البلؽار والٌونانٌٌن حتى . البلقان
وأدت . واؼتالوا الموظفٌن العثمانٌٌن الذٌن لم ٌتعاونوا معهم .ام السلطان عبد الحمٌدٌضعفوا نظ

كانت تعرؾ فً تلك الفترة )هذه الحوادث إلى انفصال بلؽارٌا وكرٌت والبوسنة والهرسك 
 (.بالبؽدان واألفبلق

حٌنما حدثت اضطرابات  8ٓ8ٔمارس  ٖٔوبدأت أحداث االنقبل  العثمانً فً  
قتل فٌها جنود من االتحاد والترقً، فجاءت قواتهم من البلقان بدعوى الدفاع عن  باستانبول

وأعلنت تلك القوات األحكام العرفٌة . السلطان، ومنع السلطان الجٌف األول من االشتباك معها
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 مارس، واستصدرت فتوى من أحد الشٌوخ واسمه موسى ٖٔواتهمت السلطان بؤنه وراء أحداث 
وقد أعلن المحفل األعظم التركً مإخرا على الصفحة الربٌسٌة  .السلطان أفندي بخلعكاظم  

شٌوخ اإلسبلم موسى كاظم أفندي ومحمود السلطان مراد الخامس و أن على اإلنترنت لموقعه
فإاد باشا ومدحت باشا وخٌر الدٌن باشا : أسعد أفندي وعدد ممن تولوا الصدارة العظمى مثل

راهٌم حقً باشا والكات  نامق كمال كانوا جمٌعا من أعضاء محفل التونسً وأحمد وفٌق باشا وإب
 ماسونً بالقرار لجنة من االتحادٌٌن مإلفة من ٌهودي السلطان وأبلؽت .برودوس فً استانبول

وتم نفً السلطان إلى سالونٌك المدٌنة العثمانٌة . وأرمنً وألبانً وكرجً( قره صوإٌمانوٌل )
وقد رثاه أحد . 8ٔ3ٔوتوفً بها فً عام . ٌهود والماسونٌة العثمانٌةبالٌونان والتً كانت معقل ال
 :أعدابه رضا توفٌق قاببل

  ٌذكر التارٌخ اسمك عندما

  الحق فً جانبك ومعك أٌها السلطان العظٌم ٌكون

  نحن الذٌن افترٌنا دون حٌاء كنا

  أعظم سٌاسً العصر على

  إن السلطان ظالم، وإن السلطان مجنون :قلنا

  ال بد من الثورة على السلطان اقلن

 كل ما قاله لنا الشٌطان وصدقنا

وٌكفً أن نعلم أن السلطان عبدالحمٌد منع الماسونٌة فً عهده، ولم تتمكن المحافل التركٌة  
 .وحتى اآلن 8ٓ8ٔمن العمل مرة أخرى إال بعد إزاحة السلطان عبدالحمٌد فبدأت العمل فً عام 

م بواسطة مجموعة من قادتهم هم إسماعٌل أنور باشا، ومحمد وقد تولى االتحادٌون الحك 
، وأحمد جمال باشا الذي كان أول أستاذ أعظم للماسونٌة العثمانٌة بعد إعادة افتتاحها طلعت باشا

فتنازلوا عن لٌبٌا لئلٌطالٌٌن، وتوالت هزابمهم بالبلقان وتوجت بالهزٌمة فً (. الشهٌر بالسفاح)
واحتلت استانبول من قبل الحلفاء . وفقد فلسطٌن وسورٌا لبرٌطانٌا وفرنساالحر  العالمٌة األولى 

واؼتٌل قادة االتحادٌٌن فً المنفى، حٌث اؼتٌل  .وفرضت معاهدات مهٌنة على الدولة العثمانٌة
محمد طلعت فً برلٌن، واؼتٌل أحمد جمال فً تبلٌسً بجورجٌا، وقتل أنور باشا وهو ٌحار  

 (.طاجٌكستان الحالٌة)فً تركستان  الجٌف السوفٌتً األحمر
وكان الهدؾ من المعاهدات المذلة هو التمهٌد لتولً مصطفى كمال الذي عرؾ فٌما بعد  

وهو أحد الماسونٌٌن العثمانٌٌن، الذي كان مجهول النس  وتبناه زوج (. أبو األتراك)بؤتاتورك 
والتحق بعد تخرجه من الكلٌة . وأطلق علٌه أستاذه للرٌاضٌات اسم كمال لتفوقه. أمه على رضا

 8ٔ٘ٔوفً عام . 8ٓ7ٔثم انضم لبلتحادٌٌن فً عام . الحربٌة بحركة سرٌة للضباط اسمها فادان
وحار  بعد ذلك فً . انسح  الحلفاء أمامه فً معركة جالٌبولً لكً ٌظهروه كبطل حر 

ثم تولً . دالقوقاز ضد الروس، وفً الحجاز ضد حركة الشرٌؾ حسٌن عمٌل برٌطانٌا والٌهو
وكان نجاحه فً طرد الٌونانٌٌن من تركٌا . قٌادة الدفاع عن فلسطٌن الذي انتهى بتسلٌمها لبرٌطانٌا

ومنع ارتداء العمامة واستبدلها بالقبعة . ثم أعلن إلؽاء الخبلفة. عامبل حاسما لتولٌه قٌادة الدولة
هد المسلمٌن وعلى رأسهم واضط. كما حل المدارس الدٌنٌة، ومنع ارتداء الحجا . األوروبٌة

العبلمة بدٌع الزمان سعٌد النورسً الذي قاد حركة لمقاومة أتاتورك فسجن هو ومن 
وإضافة لكون أتاتورك عضو بعدة محافل ماسونٌة فقد كان عدد كبٌر من وزرابه .ساعدوه
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عضوا من أعضاء البرلمان وكذلك  ٓٙفضبل عن . ومساعدٌه وجنراالت جٌشه وشرطته ماسونا
وقد خط  اتاتورك فً . به الخاص الذي كان ناببا لؤلستاذ األعظم للماسونٌة التركٌة حٌنهاطبٌ

نحن اآلن فً القرن ": خطبة كان مما جاء فٌها 8ٕٗٔالبرلمان التركً ٌوم إلؽاء الخبلفة فً عام 
 ." العشرٌن ، ال نستطٌع أن نسٌر وراء كتاب تشرٌع ٌبحث عن التٌن والزٌتون

التً دعت الماسونٌة للتخلص من السلطان عبد الحمٌد هً رفضه الدابم وكانت األسبا   
 :وقدم له العرض التالً 8ٓٔٔلمنحهم أرض فلسطٌن، حٌث اتصل به هرتزل فً عام 

ترغب جماعتنا فً عرض قرض متدرج من عشرٌن ملٌون جنٌه إسترلٌنً ٌقوم على "
اللته، تبلغ هذه الضرٌبة التً الضرٌبة التً ٌدفعها الٌهود المستعمرون فً فلسطٌن إلى ج

تضمنها جماعتنا مابة ألف جنٌة إسترلٌنً فً السنة األولى وتزداد إلى ملٌون جنٌه إسترلٌنً 
 .سنوٌاً 

أما سٌر العمل . بهجرة الٌهود التدرٌجٌة إلى فلسطٌن وٌتعلق هذا النمو التدرٌجً فً الضرٌبة
 .فٌتم وضعه فً اجتماعات شخصٌة تعقد فً القسطنطٌنٌة

 : مقابل ذلك ٌهب جاللته االمتٌازات التالٌة
تشجعها الحكومة  غٌر محدودة فقط، بل الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن، التً ال نرٌدها

وتعطً المهاجرٌن الٌهود االستقالل الذاتً، المضمون فً . السلطانٌة بكل وسٌلة ممكنة
دولة شبه . )التً تقرر لهم القانون الدولً، فً الدستور والحكومة وإدارة العدل فً األرض

 (.مستقلة فً فلسطٌن
وٌجب أن ٌقرر فً مفاوضات القسطنطٌنٌة، الشكل المفصل الذي ستمارس به حماٌة 

السلطات فً فلسطٌن الٌهودٌة وكٌف سٌحفظ الٌهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات 
 .األمن الخاصة بهم

 : قد ٌؤخذ االتفاق الشكل التالً
سٌكون لهذه الدعوة قوة . دعوة كرٌمة إلى الٌهود للعودة إلى أرض آبابهم ٌصدر جاللته

 ".القانون وتبلغ الدول بها مسبقا
 :ؤجابهم بالتالًالسلطان حاولوا مرة أخرى ففلما رفض  
بٌت المقدس الشرٌف افتتحه سٌدنا عمر رضً هللا  إن دٌون الدولة لٌست عاراً علٌها ، وإن"

تارٌخٌاً وصمة بٌع األراضً المقدسة للٌهود ، وخٌانة األمانة  أتحملعنه ، ولست مستعداً أن 
ٌمكن أن  لٌحتفظ الٌهود بؤموالهم ، فالدولة العلٌة ال.. المسلمون بالحفاظ علٌها التً كلفنً

 ".تحتمً وراء حصون بنٌت بؤموال أعداء اإلسالم
الشٌخ ابو الشامات بعد ذه وقد أرسل السلطان رسالة إلى أستا. وإثر ذلك آثرت الماسونٌة خلعه

 :خلعه جاء فٌها
بسبب المضاٌقة من رإساء  –ننً أما ، سوى  إننً لم أتخل عن الخالفة اإلسالمٌة لسبب"

إن هإالء . وأجبرت على ترك الخالفة اإلسالمٌة اضطررت – جمعٌة االتحاد وتهدٌدهم
للٌهود ، فً ، وأصروا علً بؤن أصادق على تؤسٌس وطن قومً  االتحادٌٌن قد أصروا

 .فلسطٌن ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعٌة هذا التكلٌف األرض المقدسة
التكلٌف  مبة وخمسٌن ملٌون لٌرة إنجلٌزٌة ذهباً ، فرفضت هذا( 151)وعدوا بتقدٌم  وأخٌراً 

دفعتم ملء الدنٌا ذهباً ، فلن  إنكم لو: بصورة قطعٌة أٌضاً ، وأجبتهم بالجواب القطعً اآلتً 
الملة اإلسالمٌة ، واألمة المحمدٌة ، ما ٌزٌد عن  بتكلٌفكم هذا بوجه قطعً ، لقد خدمت أقبل

صحابف المسلمٌن ، آبابً ، وأجدادي من السالطٌن ، والخلفاء  ثالثٌن سنة ، فلن أسود
 .العثمانٌٌن
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فقبلت بهذا  جوابً القطعً اتفقوا على خلعً ، وأبلغونً أنهم سٌبعدونً إلى سالنٌك ، وبعد
العثمانٌة والعالم اإلسالمً بهذا  لتكلٌف األخٌر ، وحمدت المولى أننً لم أقبل بؤن ألطخ الدولةا

دولة ٌهودٌة فً األراضً المقدسة فلسطٌن وقد كان  العار األبدي الناشا عن تكلٌفهم بإقامة
 .فإننً أكرر الحمد والثناء على هللا المتعال ولذا. بعد ذلك ما كان

والسالم علٌكم ورحمة ..كاف فً هذا الموضوع ، وبه أختم رسالتً هذه وأعتقد أن ما عرضته
  .هللا وبركاته

 
 ".هـ1319أٌلول  11فً  عبد الحمٌد بن عبد المجٌد( خادم المسلمٌن)
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 ػجذ اٌؼض٠ض ِشاد اٌخبِظ

ٛظغ ؽبٌٚذ اٌّبع١ٔٛخ اغزبٌٗ ث. اٌغٍطبْ ػجذ اٌؾ١ّذ فٟ ػشثزٗ ِزٛعٙب ٌصالح اٌغّؼخ

 األسِٓ ٌمٕجٍخ رؾذ ِمؼذ اٌغبئك
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 ِؾّذ غٍؼذ ثبؽب

 ٔبِك وّبي أٔٛس ثبؽب أربرٛسن

 ِذؽذ ثبؽب اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ

 اٌؼالِخ إٌٛسعٟ ؽؼبس االرؾبد ٚاٌزشلٟ أربرٛسن اٌّؼذي أٚسٚث١ب
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اء ٔؾٓ ا٢ْ فٟ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ ، ال ٔغزط١غ أْ ٔغ١ش ٚس :أربرٛسن فٟ اٌجشٌّبْ ثؼذ ئٌغبء اٌخالفخ

 وزبة رؾش٠غ ٠جؾش ػٓ اٌز١ٓ ٚاٌض٠زْٛ
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 أربرٛسن ٚخ١ٍفزٗ ػصّذ ئ٠ٕٛٔٛ
آخش اٌخٍفبء ػجذ اٌّغ١ذ اٌضبٟٔ فٟ ِٕفبٖ 

 ثجبس٠ظ ِغ اثٕزٗ ٚأؽفبدٖ

. اٌجصشح-خػ عىخ ؽذ٠ذ ثش١ٌٓ: أؽذ ِؾشٚػبد اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ

 اٌؾغبص -اٌّؾشٚع ا٢خش وبْ خػ عىخ ؽذ٠ذ اعزبٔجٛي
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االرؾبد ٚاٌزشلٟ فٟ (. األرشان اٌؾجبة)أػعبء عّؼ١خ عْٛ رشن 

 ٌّؾبسثخ اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ 1131ِإرّشُ٘ ثجبس٠ظ 

 -أػعبء االرؾبد ٚاٌزشلٟ ٚلذ االٔمالة ػٍٝ اٌغٍطبْ ػجذ اٌؾ١ّذ

 1131أثش٠ً  17
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 اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ آخش اٌخٍفبء اٌفؼ١١ٍٓ اٌّذافؼ١ٓ ػٓ اإلعالَ
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عّبي اٌذ٠ٓ األفغبٟٔ اٌؾغ١ٕٟ اٌىبثٍٟ، ِإعظ ٚسئ١ظ أؽذ اٌّؾبفً 

 اٌّبع١ٔٛخ اٌىجشٜ فٟ ِصش فٟ آٚاخش اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش

اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ ٚلذ ر١ٌٛٗ 

 1176اٌؾىُ فٟ 

اٌغٍطبْ ػجذاٌؾ١ّذ اٌضبٟٔ ٚلذ ر١ٌٛٗ  ِؾّذ ػجذٖ ِفزٟ ِصش اٌّبعٟٛٔ

 1176اٌؾىُ فٟ 
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 :االنقالبات فً الدول اإلسالمٌة

كان نجاح الماسونٌة فً القضاء على الخبلفة عامبل حاسما فً اختٌارها للخطوة التالٌة 
فهدؾ الماسونٌة النهابً هو جعل شعو  . للتعامل مع المناطق التابعة للخبلفة اإلسبلمٌة سابقا

ولكن لٌتحقق هذا . ولً الحكمالعالم ومنها الشعو  اإلسبلمٌة تؤتً راكعة لتطل  من الدجال ت
الهدؾ كان البد من مرحلة انتقالٌة تمثلت فً تسلٌم الماسونٌة الحكم لحكومات وطنٌة فً ظاهرها 

 .ولكنها ماسونٌة فً السر كبدٌل عن الحكم االستعماري
فالصفات التً ٌج  أن تتوافر فٌمن . وكان نموذج أتاتورك هو االختٌار المفضل للماسونٌة 

 :كم كقابد وطنً ظاهرٌا هً التالًٌتسلم الح

 كما أنهم ال ٌتورعون عن . أن ٌكون عسكرٌا ألن العسكرٌٌن ال ٌترددون فً تنفٌذ األوامر
 .سفك الدماء فً سبٌل تحقٌق المطلو  منهم

 بحٌث تكون لدٌه رؼبات مادٌة واجتماعٌة ال ٌستطٌع . أن ٌكون من عابلة متواضعة الحال
 .فتصبح الماسونٌة أباه وأمه. ونٌةتحقٌقها إال من خبلل الماس

 أن ٌكون ذا اتجاهات علمانٌة فٌكون من السهل توجٌهه لضر  المسلمٌن. 
هذا النموذج فً عدد من الدول اإلسبلمٌة مثل ( البناإون األحرار)وقد اتبعت الماسونٌة 

جٌف ذا ، التً اتخذت واجهة لها قابدا بال(الضباط األحرار)مصر حٌنما سلمت الحكم إلى حركة 
ثم بعد أن استقر لها . سمعة طٌبة هو محمد نجٌ  والذي لم ٌكن ضمن أعضاء تلك الحركة أساسا

وأنشؤت حكما قمعٌا ضد شعبها . األمر قامت بسجنه فً بٌته لثبلثٌن عاما، واؼتالت ابنه إلرهابه
 . ونشرت الفساد حتى ال ٌستطٌع الشع  إزالتها
ٌن وهم من الذٌن تتوافر فٌهم المواصفات السابقة وفً سورٌا سلمت الحكم إلى ضباط بعثٌ

ونتٌجة . فضبل عن كونهم من أقلٌة دٌنٌة هً النصٌرٌة العلوٌة التً تكن كرها عمٌقا للمسلمٌن
 .انت المذابح ضد المسلمٌن فً أوابل الثمانٌنات من القرن العشرٌن، وكذلك الحكم الحدٌديلذلك ك

وكان من ضمنهم  8ٙ3ٔالبعثٌون الحكم فً عام وحدث األمر ذاته فً العراق حٌث تسلم 
ثم أظهر اضطهاد . صدام حسٌن الذي التحق بالماسونٌة العراقٌة التً كان خاله عضوا بها

ولكن التناقض ٌزول حٌنما نعلم أن الماسونٌة . الماسون بعدما تولى الحكم، وهو ما قد ٌبدو تناقضا
والحدٌث عن دموٌة صدام ال . اس  استراتٌجٌةال تتورع عن التضحٌة بؤتباعها من أجل تحقٌق مك

للطقس  ٖٖوقد ذكرت العدٌد من المصادر الماسونٌة أنه رقً للدرجة  .ٌحتاج إلى برهان
 .االسكتلندي

وفً لٌبٌا سلم الحكم إلى ضابط لم ٌتصؾ فقط بالصفات السابقة بل زاد علٌها اختبلل 
نٌة ألعوبة ٌمكن تحرٌكها ففضلته على الملك فكان حكم القذافً الذي رأت فٌه الماسو. العقل كذلك

 .إدرٌس السنوسً الماسونً العرٌق
وتكرر األمر ذاته فً الجزابر والٌمن والسودان وباكستان وإندونٌسٌا ومورٌتانٌا فتم تسلٌم 

 .الحكم للعسكر الماسون
ن وفً الدول التً لم تكن لتتؤقلم مع النموذج األتاتوركً، فقد وجدت الماسونٌة أنه م

األفضل أن ٌستمر تداول الحكم فٌها فً ٌد عاببلت قبلٌة تدٌن بالوالء للحماٌة الماسونٌة، وتعمل 
 .على إلهاء شعوبها بؤموال قلٌلة بٌنما تتدفق ثروات تلك الببلد فً حسابات أفراد تلك العاببلت
جح وبٌنما كانت تلك العاببلت تداري عبودٌتها الماسونٌة فً الماضً، أصبحت فً ظل تب

الماسونٌة بالحكم تتبارى فً الطاعة الماسونٌة عبلنٌة، فما بٌن تؽٌٌر المناهج لحذؾ تعلٌم الدٌن 
لفتح قواعد عسكرٌة لجٌوف الماسون، إلى توفٌر مدن  اإلسبلمً، وتقدٌم تخفٌضات وعروض

 .ترفٌهٌة للتروٌح عن تلك الجٌوف، على أن تتاح فٌها الخمر والمٌسر والبؽاء



 295 

  أن ذلك راجع لفساد مالً وأخبلقً لمن تولوا الحكم، بٌنما هو عابد فً واعتقدت الشعو
وما الفساد المالً واألخبلقً . األساس للتدخل المباشر للماسونٌة فً تحدٌد من ٌتولون أمور الحكم

إال بعض المواصفات التً تإهل الفرد أو العابلة لكً تكون حكومة دٌموقراطٌة فً نظر 
 .ن إما ملكا ضلٌبل أو عبدا ذلٌبلفهم ٌرٌدو. الماسونٌة

واألشخاص الذٌن نختارهم من صفوؾ الشع  اختٌارا دقٌقا ضامنا لنا "... :البروتوكول الثانً
التمرس  كاملً االستعداد للخدمة الطابعة، لن ٌكونوا من طراز الرجال الذٌن سبق لهم أن ٌكونوا

ٌدنا، فنتخذ منهم مخال   كم فً قبضةبفنون الحكم والحكومة، حتى ٌسهل اقتناصهم والوقوع المح
ٌكونون لهم مستشارٌن من وراء ستار،  صٌد، وٌتوالهم منا أشخاص أهل علم مكٌن وعبقرٌة،

المختارون منا، ٌكونون قد ُنشِّبوا منذ الصؽر تنشبة  واختصاصٌٌن وخبراء، وهإالء الرجال
لوا ما تعلمون، قد مضى علٌهم لتصرٌؾ شبون العالم تؤهٌبل كامبل، وٌكونون، ك خاصة، وأُهِّ

التارٌخ،  وهم ٌرتضعون معلوماتهم التً ٌحتاجون إلٌها، من مناهجنا السٌاسٌة ودروس زمن،
فقد َبُعَدت الشقة بٌنهم وبٌن  أما الؽوٌٌم. ومن مبلحظة سٌر الحوادث وهً تقع على توالً الوقت

ؼٌر المتحٌزة، إذ ُجلُّ ما تبلػ  بالمبلحظة التارٌخٌة أن ٌكونوا قادرٌن على االهتداء إلى الحكمة،
 الطرق النظرٌة على نمط رتٌ ، دون أن ٌتعمقوا فً تسلٌط العٌن الفاحصة استنارتهم به هو

 –نقٌم لهم أّي وزن  فلٌس بنا من حاجة، والحالة هذه، أن. النافذة على مدار النتابج للحوادث
اصهم، أو ٌظلوا ٌعٌشون على اقتن فلندعهم فً حالهم وما ٌشتهون وٌحّبون، حتى تؤتً ساعة

وٌتباهون بذكرٌات ما سبق لهم التمتع به من  اآلمال تنتقل بهم من مشروع خٌالً إلى آخر،
وقد نجحنا فً إقناعهم بؤن ما لدٌهم من . الربٌسً الذي ٌمّثلون ولٌبق هذا كله دورهم. لُبانات

بواسطة  و هذا، فدأبناوما دام ؼرضنا ه. نظرٌة، إنما هو من ُحرِّ محصول العلم معلومات
أهل الفكر منهم،  أما. صحفنا أن نرّسخ فٌهم االعتقاد بصحة ما ٌحملون من نظرٌات وآراء

ُؼفل عن االستعانة بوضع التجربة على  فٌنتفخون ازدهاء بما لهم من حّظ المعرفة، وتراهم، وهم
م علم ومعرفة، موضع العمل، ولكن ما هو فً نظره محك المنطق، ٌندفعون إلى وضع نظرٌاتهم

ًَ عمبلإنا االختصاصٌون بتصنٌفه لهم بحذق ومهارة، وُهٌا هذا كله إن هو فً الواقع إال ما  ُعِن
 ...".لتتنور أذهانهم به على االتجاه الذي نرٌد

كبلمً الٌوم بتكرار خبلصة ما قلته سابقاً، وأرجو منكم أن تعوا  ابتدئ "  :البروتوكول العاشر
 ات والشعو  إنما تقفان فً تحلٌل المسابل السٌاسٌة عند الظواهر الأن الحكوم فً أذهانكم
إال التسكع وراء الُمَتع  وكٌؾ ٌقوى الؽوٌٌم على النفاذ إلى بواطن األمور، وال هّم لمثلٌهم. تتعداها

مصلحتنا االنتباه له، لما فً ذلك من الفابدة لنا  والملذات؟ وهذا اإلٌضاح الذي أبٌنه اآلن، تقتضً
ٌتعلق بتوزٌع السلطة، وحرٌة الرأي، وحرٌة الصحافة، والمعتقد  ا نضع فً المٌزان ماعندم
والمساكن، وما  وقانون الجمعٌات، والمساواة أمام القانون، وحرمة المال والمقتنٌات، الدٌنً،

فهذه المسابل . رد فعل فً المجتمع ، وما تحدثه القوانٌن من قوة(ؼٌر المباشرة)ٌتعلق بالضراب  
. بساط البحث علناً، وعلى مسمع ومرأى من الشع  من الخطورة والدقة بحٌث ال تطرح على هً

من هذا، وال مناص، فٌقتصر على ذلك الشًء مجمبلً، وال ٌسمى  فإذا استدعت الضرورة شٌباً 
القوانٌن  ٌعٌن تعٌٌناً، وٌجتن  التفصٌل، وٌكتفى بالقول المقتض  أننا نعترؾ بهذه بالصراحة أو

بعدم تسمٌتنا المبدأ أو القاعدة  والسب  فً ما ٌنبؽً أن نتخذه من مجانبة وصمت، هو أننا. ٌةالجار
لنا حرٌة التصرؾ والعمل، فنسقط هذا األمر أو  على وجه التحدٌد الذي ٌنفً كل شبهة، تبقى

وعلى  .لما ٌتراءى لنا، دون أن ٌكون من وراء ذلك ما ٌوقظ االنتباه نعٌده، نقّره أو نثبته، تبعاً 
  .وهذا ما نحاذر هذا، إذا ذهبنا إلى التعٌٌن والتحدٌد، فكؤننا قد طرحنا المسؤلة للنقاف، العكس من
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هإالء من  عادة الدهماء، أن ٌستهوٌهم العباقرة الممثلون للقوة السٌاسٌة، وما ٌؤتٌه ومن
هذا عمل : عجا  بهااألفعال واإل أفعال البؤس واإلقدام والجرأة، فٌقول الدهماء فً الثناء على تلك

أجل، إنه حٌلة وخدٌعة، ولكنه بؽاٌة ! عمل رابع مدهف ال ٌعمله إال الوؼد ابن الحرام ولكنه حقاً 
 !البراعة والدهاء

الهٌكل األساسً  نعتمد علٌه، أن نجتذ  انتباه األمم إلى العمل الذي نقوم به من بنابنا ومما 
أنه من الضروري لنا قبل كل  هو السب  فً وهذا. للنظام الجدٌد، وهو ما وضعنا نحن خططه
الروح البطاشة التً ال تعرؾ الخوؾ وال تها   شًء، أن نسلح نفوسنا ونّدخر فً قلوبنا تلك

روح الفاتك الؽشوم، الروح التً تعتلج فً صدور  -عقبة  العواق ، وتكتسح فً طرٌقها كل
ساء  إن الزمان قد: "قلنا للشعو  المختلفةومتى ما أنجزنا االنقبل ، . رجالنا العاملٌن الفعالٌن من

الذي بٌن أٌدٌكم، وما نحن  بكم، فاختلت أموركم وانهارت، وعمَّ الشقاء أحوالكم ومؤل آفاقكم، ففسد
ت علٌكم كل هذا العذا   هنا إال من أجل خٌركم ومبلشاة األسبا  التً التمسك بزهو  -جرَّ

دولة من نقٍد مضرو  ال ٌعدو حٌزها، وأنتم فً  اإلقلٌمٌة، وما لكل القومٌات، وقضاٌا الحدود
ٌِّداً لنا، أو جارحاً لما أتٌنا من الخٌار، انقبل ، لكن أٌكون الحكم  والحالة هذه، أن تحكموا حكماً مإ

تفحصوا، وَتصدقكم التجربة لما نحن مقّدمون إلٌكم؟ فإذا  عادالً منصفاً، إذا أجرٌتموه علٌنا قبل أن
على  على هذه الصفة، فالدهماء ٌؤخذهم االؼترار بنا، فتثنً علٌنا وترفعناوقلناه  ما فعلنا هذا

الفوابد المتوخاة من  وبهذا تتجلى. األكتاؾ باإلجماع رفع المنتصر الظافر، وكلهم أمل ورجاء
أو حق االنتخا ، إذ نكون قد جعلنا من هذه  الحٌلة التً أدخلناها علٌهم وهً االقتراع، التصوٌت،

الوصول إلى صولجان العالم، بعد أن تؽلؽلت فتنة التصوٌت فً كل  اتنة ما ٌكفل لناالوسٌلة الف
 كل فبة من البشر، مهماً تكن هذه الفبة ضبٌلة الشؤن، وسادت فً االجتماعات مكان، وأصابت

على أن ٌعرفونا  والهٌبات عند كل فرٌق، وأعطت اآلن ثمراتها للمرة األخٌرة، إذ ٌجمع الناس
م حق التصوٌت ونجعله  ولكً َتسلم هذه الثمرات كما نشتهً،: ا علٌناقبل أن ٌحكمو علٌنا أن نعمِّ

لٌكون لنا من ذلك الكثرة الكاسحة المطلقة، مما ال نناله من  شامبلً ببل فارق فً الطبقة أو األهلٌة،
تلقٌحه بالنفس، و وإننا بإشرابنا الجمهور كله نزعة االعتداد. المتعلمة من أربا  األمبلك الطبقة

ٍم ثقافٌة، وأزحنا من الطرٌق األفراد  بهذا اللقاح، نكون قد فككنا رابطة األسرة، وأذبنا ما لها ٌَ من ِق
ٌُحتمل لِما لهم من عقل أن ٌنشقُّوا عن الجماعة المذعنة وٌذهبوا طرٌقاً مخالفاً لنا، وإذا ما  الذٌن 

األفراد المنشقٌّن  نا ٌقومون علىلهم أن ٌفعلوا مثل هذا، فالدهماء الذٌن أصبحوا فً جهت عنّ 
. ألننا نكافبهم على الطاعة واإلصؽاء فالدهماء حقاً اعتادوا أن ٌصؽوا لنا وحدنا،. وٌخرسونهم

عنٌفة، وهً على وضع ال تتمكن معه من إتٌان أٌة حركة  بهذه الطرٌقة نخلق قوًة طابشًة عمٌاء
الرٌاسة، وهم من الدهماء، وأمسى أمرهم عمبلبنا الذٌن أقعدناهم مقعد  فً أي اتجاه دون إرشاد

قوته والوصول  ثم إن الشع  لن ٌتوانى فً االستكانة إلى هذا العهد، ألنه ٌعلم أن تحصٌل بٌدنا،
  .هإالء المنصوبٌن علٌه إلى مطالبه ومنافعه، كل ذلك ٌكون موقوفاً على اّتباع قادته

إذا  ألن هذا األمر، اغ واحد منامشروع إنشاء الحكومة، فٌنبؽً أن ٌنفرد بوضعه دم وأما
فعلٌنا أن . من التماسك تواله عدة نفر، اختلؾ الرأي ووقع التنابذ، وجاءت الحكومة وال نصٌ  لها

ٌجوز بحال عبلجه بالمناقشة العلنٌة، كً ال  ندقق فً هذا المشروع من ناحٌته العملٌة، لكن ال
خاصٌة التماسك والترابط وما تضمنته كل واإلحكام، وُتسل  منه  ٌفسد ما فٌه من مزاٌا الضبط

التؽٌٌر  فإذا أبحنا للدهماء نقاف المشروع، واقترحوا. المقاصد التً أرسلناها ؼامضة فقرة من
مذاه  متضاربًة ال تقؾ عند حّد،  والتبدٌل، بطرٌق التصوٌت، فكؤننا أبحنا لهم أن ٌذهبوا فً ذلك

فهم، وهم بعد ذلك أقصر مدًى فكرٌاً من أن  سوء وتتصادم أقوالهم وآراإهم إلى ما فٌهم من
أالّ ٌطرح بنتاج عبقرٌة رجالنا إلى أنٌا  من ٌنهشها، حتى وال إلى  ٌكتنهوا خفاٌاه فٌج  علٌنا
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على قل   وهذه المشروعات االنقبلبٌة ال تكون حتى اآلن قادرة. المتزعم من الدهماء النفر
ُتحدث تؽٌٌراً فً المجال  تطٌع أن تبلؽه أنهاقصارى ما تس. األنظمة القابمة، رأساً على عق 

تبدٌٌل كذلك فً مجرى حركة التقدم والتطور،  االقتصادي، وبحكم النتابج كلها جملة واحدة، ٌقع
: جمٌع البلدان نرى شٌباً واحداً، اختلفت أسماإه واتحد معناه وفً .ٌنسجم واتجاهنا المخطط

 جلس الشٌوخ، مجلس الشورى األعلى، السلطةالنٌابً، مجلس النوا ، والوزارة، م التمثٌل
هذه المإسسات من  وال حاجة بً أن أوضح لكم ما بٌن. االشتراعٌة، السلطة التنفٌذٌة وأمثال ذلك
نظركم إلى أن كبلً من هذه المإسسات،  وإنما ألِفت. الصلة اآللٌة الرابطة، إذ تعلمون ذلك جٌداً 
وأرجو منكم المبلحظة أن نعتً . ى عاتق الدولةعل تقابله وظٌفة مهمة ن الوظابؾ التً تقع

السابقة هنا، ال أعنً به أن األهمٌة المقصورة، عابدة إلى المإسسة  الوظٌفة بالمهمة فً العبارة
وهذه  .بل أعنً أن األهمٌة هً أهمٌة الوظٌفة التً تقوم بها المإسسة. كبل. حٌث هً نفسها من

وتنفٌذٌة، وهً تقوم بها  لدولة، من إدارٌة واشتراعٌةالمإسسات قد اقتسمت فٌما بٌنها وظابؾ ا
كله، فهً أهمٌة الوظٌفة التً تقوم بها  قٌام أعضاء الجسم اإلنسانً بوظابفه نحو مرك  الجسم

فٌما بٌنها وظابؾ الدولة، من إدارٌة واشتراعٌة وتنفٌذٌة،  وهذه المإسسات قد اقتسمت. المإسسة
واحد  نسانً بوظابفه نحو مرك  الجسم كله، فإذا اعتلَّ عضوقٌام أعضاء الجسم اإل وهً تقوم بها

  .فٌدركه الفناء..كله من هذا المجموع اعتل سابره بفعل تعدي األثر، ثم ٌفسد الجسم
مرض قاتل،  أدخلنا اسم اللٌبرالٌة على جهاز الدولة، تسممت الشراٌٌن كلها، وٌاله من ولَّما

  ..ة وسكرات الموتفما علٌنا بعد ذلك إالّ انتظار الحشرج
ٌقً الؽوٌٌم  اللٌبرالٌة أنتجت الدول الدستورٌة التً َحلت محل الشًء الوحٌد الذي كان إن

مدرسة لتعلٌم فنون االنشقاق،  والدستور، كما تعلمون جٌداً، ما هو إال. السلطة المستبدة -
ة الحزبٌة العقٌمة، بالرد والمخالفة، والمشاكس والشؽ ، وسوء الفهم، والمنابذة، وتنازع الرأي

مدرسة إلعداد العناصر التً تفتك بشخصٌة الدولة : وبكلمة واحدة .والتباهً بإظهار النزوات
ٌنعً على  ومنبر الثرثارٌن وهو لٌس أقل من الصحؾ إفساداً فً هذا البا ، راح. نشاطها وتقتل

وهذا السب  كان حقاً،  .نفع الحكام خمولهم وانحبلل قواهم، َفَجَعلهم كمن ال ٌرجى منه خٌٌر أو
فؤطل عهد الحكم . فؤُسقطوا من على كراسٌهم العامل األول فً القٌام على كثٌرٌن من الحكام

وهو ما  -الحكم بمطٌة من ِقَبلِنا ونجعله على رأس الحكومة  الجمهوري، وتحقق، فجبنا نحن نبدل
المتفجرة  نه المادة األساسٌةنؤتً به من عداد مطاٌانا أو عبٌدنا، وهذا ما كان م ٌعرؾ بالربٌس،

  .شعو  الؽوٌٌم من األلؽام التً وضعناها تحت مقاعد شع  الؽوٌٌم، بل على األصح
نكون قد  وحٌنبذ . وفً المستقبل القرٌ ، سننشا نظام مسإولٌة رإساء الجمهورٌات

المطواع التً ٌكون الربٌس  أصبحنا فً وضٍع ٌمكننا من إؼفال القٌمة الشكلٌة فً إجراء األمور
الذٌن ٌتهافتون على الكراسً والوصول إلى الحكم،  ثم وماذا ٌهمنا إذا رأٌنا. هو المسإول عنها

فنً بعضهم بعضاً، فً حال ظهور أزمٍة مؽلقة ناشبة عن استحالة العثور على ربٌس جدٌد،  ٌَ
  .الداهٌة الدهٌاء ٌوقع الببلد فً ومثل هذه األزمة
 سنشٌر بإجراء انتخابات الختٌار هذا الربٌس، وٌكوننقتطؾ الثمرات من خططنا،  وحتى

ولم ٌكتشؾ بعد،  اختٌاره من بٌن أولبك النفر الذٌن سبق لهم فتلطخ ماضٌهم بما ٌشٌن وٌعٌ ،
من هذا الطراز، ال بد أن ٌكون  كالذي كان من فضٌحة بناما، أو ؼٌرها، والذي نختاره ربٌساً 

ٌُفَضح . توحٌه خططنا ع ماعمٌبلً لنا موثوقاً به، قادراً على اتبا وما ٌدفعه إلى هذا، خشٌته أن 
ٌُكشؾ الستر عنه، ٌضاؾ إلى هذا ما فً نفسه من الرؼبة الطبٌعٌة، كما فً ؼٌره،  أمره، و

 أما مجلس. انساق إلٌه من جاه وامتٌاز ومقام ومكانة ظاهرة، عن طرٌق السٌاسة لبلحتفاظ بما
وانتخابهم، ولكننا سننزع  تؽطٌة على الرإساء، وحماٌتهمالنوا  فشؤنه أن ٌكون بمثابة الوقاء لل
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وحق تؽٌٌر القوانٌن القابمة، ألن هذا الحق  من المجلس حق االقتراع فٌمن هو الربٌس الجدٌد،
الذلول، ثم من الطبٌعً أن ما ٌتمتع به الربٌس من صبلحٌات  نمنحه الربٌس المسإول، المطٌة

ٌُمَطر بالنقد والتجرٌح من كل جهة، لكننا بالنبال، من الحسد ٌجعله هدفاً ٌرمى نمّده  أو الضؽٌنة، َف
النوا ، والشع  أعمى،  بما ٌدافع به عن نفسه، وهو حق االحتكام إلى الشع ، من فوق رإوس

هو إعبلن : هذا، فإننا سنسلّح الربٌس بحق آخر وما عدا. اعتاد االنقٌاد والطاعة( أو كثرة الدهماء)
ناحٌة أن الربٌس بصفة كونه القابد األعلى للجٌف وسٌد الببلد،  ّوؼه منونبرر هذا ونس. الحر 
الببلد  ٌكون فً متناوله هذا الحق لحاجته الضرورٌة إلٌه من أجل الدفاع عن سبلمة ٌنبؽً أن

 .الدستور وحماٌة الدستور الجمهوري الجدٌد، فهو المسإول عن الدستور وهو ٌمثل
 مجلس النوا  حق توجٌه السإال إلى الحكومة، أوعن هذا، فإننا سننزع من  وبمعزل 

الحفاظ على األسرار  استجوابها، فٌما تتخذه من تدابٌر فً نطاق صبلحٌتها، ونتخذ حّجة فً هذا،
النوا  إلى الحد األدنى، فٌخؾ بذلك الشؽ   وأكثر من ذلك، فإننا سنخفض عدد. السٌاسٌة للدولة

فإذا هو مع هذا، اندفع إلى الشؽ  . شتؽال بالسٌاسةالشره لبل السٌاسً، وٌتوارى من فً نفسه
 فالمندفعون ال ٌكونون إال قلة، فنجرفهم ونمسحهم مسحاً، وذلك بؤن ٌطل  رد وهذا ال ٌتوقع،

النوا  ومجلس الشٌوخ  وٌتوقؾ على الربٌس تعٌٌن الربٌسٌن لمجلس..األمر إلى األمة الستفتابها
النٌابٌة جلسات عدٌدة، فٌختصر ذلك إلى أقل  تعقد المجالسوبدالً من أن . وتعٌٌن وكٌلٌهما أٌضاً 

والربٌس، بصفته ربٌس السلطة التنفٌذٌة، ٌكون من صبلحٌته  .عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى
فترة  النوا  إلى االنعقاد، وله تعطٌله أو حلّه، وفً هذه الحالة األخٌرة تطول أٌضاً دعوة مجلس

كلها، وهً فً مادتها ؼٌر  وحتى ال تقع نتابج هذه األعمال. الحّل قبل العودة إلى انعقاد آخر
ٌكمل استواء مخططنا، ونحن جعلناه مسإوالً  قانونٌة، على كاهل الربٌس فتهٌض جناحه، قبل أن

ل أعباءه، فإننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفٌن اإلدارٌٌن على أال ٌؤخذوا إخَذه، وال  تحمَّ
بدالً  مسؤلة رأٌهم مستقلٌن عنه، وبهذا ٌصبحون هم كبف النطاحأهوابه، لٌروا فً ال ٌجاروه فً

ة، بؤن هذا األسلو  من أسالٌ . منه ٌُسَمح بتطبٌقه إال فٌما  وإننا نوصً الوصٌة الُملِحَّ عملنا، ال 
األعلى أو مجلس الوزراء، لكن من المإكد لن ٌسمح بذلك  ٌتعلق بمجلس الشٌوخ ومجلس الشورى

  .لموظفٌن بمفردهم
ٌّن أن منشؤ هذه العقدة إنما هو تضار  ثم ٍٍ منا، ٌب التفاسٌر  ٌنبري الربٌس، بإٌعاِز

ٌُلِؽً كل ذلك عندما نشٌر إلٌه باإللؽاء وٌكون له الحق بعد ذلك أن ٌقترح  .القانونٌة المتعددة، ثم 
ٌتخطى أحكام الدستور، وحجته فً هذٌن األمرٌن ما  وٌضع قوانٌن مإقتة، بل أكثر من هذا، أن

  .العلٌا قتضٌه مصلحة الدولةت
خطوًة، ما  التدابٌر نتمكن من القبض على السلطة التً ندّمر بها شٌباً فشٌباً، وخطوةً  بهذه

ذلك قل  كل حكومة وجعلها  نرٌد إزالته من دساتٌر العالم تمهٌداً لبلنتقال الكبٌر، ثم ٌعق 
  .مقطورة إلى سلطتنا تابعة طابعة

 .السلطة المستبدة المطلقة، قد ٌقع حتى َقبل تدمٌر الدساتٌربصاحبنا، صاح   واالعتراؾ
 -ومخالفاتهم للقوانٌن  وإنما تقع هذه الحالة عندما ته ُّ الشعو ، وقد َسِبَمت من عجز الحكام

عنا، وأعطونا َملِكاً واحداً ٌحكم الدنٌا كلها،  اذهبوا بهإالء: "صابحة( وهذا ما سنعنى بتدبٌره)
 وٌخلّصنا من مسابل الخبلفات على الحدود -شملنا، وٌبلشً أسبا  فرقتنا  عوٌوّحد أمرنا، وٌجم

 -ترزح تحتها الدولة  اإلقلٌمٌة، والتباهً بالقومٌة والعنصرٌة، والتزمت الدٌنً، والدٌون التً
  ."حكامنا وممثلونا السابقون وٌوردنا موارد األمان والسبلمة، وٌحقق لنا ما فشل فٌه

بد من  العلم، إننا من أجل أن نهٌا لجمٌع األمم إطبلق هذه الصٌحة، التعلمون تمام  وإنكم
وٌقعدها، فتسوء العبلقات بٌن  وسٌلة إلى ذلك، وهً رمً البلدان المختلفة بما ٌشؽل بالها، وٌقٌمها
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طرٌقه حتى تستنزؾ قوى اإلنسانٌة، وتهلكها  الحكومات ورعاٌاها، وٌظل هذا االنهٌار فً
الكراهات، والمكابد والحسد، واالستؽاثات طلباً للنجاة من تعذٌ   بٌنهااالنقسامات، وتفشو 

ال مخرج  كما تفشو المجاعات ونشر جراثٌم األمراض عمداً، فٌستسلم الؽوٌٌم فٌرون أن األجساد،
  .شا آخر لهم وال سبلمة إال بؤن ٌلوذوا بسلطتنا الكاملة المجهزة بالمال وكل

نفس واستراحة، فالٌوم الذي نرتقبه، ٌقلُّ األمل كثٌراً فً الوصول لكننا إذا أعطٌنا األمم فترة ت
 ".إلٌه
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 :الماسونٌة والحروب العالمٌة

الربٌس األعلى )طبقا للرسابل المتبادلة بٌن قطبً الماسونٌة الجنرال األمرٌكً ألبرت باٌك  
، والكات  (فً زمانهٌة والجنوبٌة للوالٌات المتحدة، وكاهن الماسونٌة األعلى لللسٌادتٌن الشما

ربٌس النورانٌٌن فً أوروبا والكاهن األعلى لطقس مصراٌٌم )ٌطالً جوزٌبً مازٌنً اإل
فإن ألبرت باٌك اقترح القٌام بثبلث حرو  عالمٌة ( الماسونً ومإسس المافٌا والكاربوناري

ن تكون الحرو  وكان اقتراح باٌك أ(. تحت قٌادة الدجال بالطبع)للتمهٌد لقٌام الحكومة العالمٌة 
 :العالمٌة كالتالً

 تكون بٌن ألمانٌا وانجلترا والهدؾ منها القضاء على روسٌا القٌصرٌة  :الحرب األولى
ووضع نظام شٌوعً مكانها ٌكون سببا فً كثٌر من الثورات والحرو  التً تحقق 

مل وقد تم تعدٌل هذا الهدؾ فٌما بعد لٌش. الماسونٌة من خبللها مكاس  عاجلة أو آجلة
القضاء على عدد من نظم الحكم ومنها الخبلفة اإلسبلمٌة، ونظام قٌاصرة هوهنزولرن فً 

 .ألمانٌا وأباطرة هابسبورج فً النمسا والمجر
وكان الهدؾ المعلن أمام العالم لتلك الحر  هو اؼتٌال ولً عهد النمسا األرشٌدوق 

جافرٌلو برٌنسٌ   من صر  البوسنة هوعلى ٌد شا   8ٔٗٔفرانز فردٌناند فً عام 
البوسنة الشابة  كان عضوا فً منظمة سرٌة تمسك الماسونٌة بزمامها وهً منظمة الذي

 .والتً كانت فرعا لمنظمة تدعً الٌد السوداء

 والهدؾ منها أن . وتكون بٌن ألمانٌا النازٌة وحلفابها وبٌن انجلترا وحلفابها :الحرب الثانٌة
تكون هً قط  الصراع ضد الرأسمالٌة وتحرك تخرج الشٌوعٌة محققة مكاس  دولٌة ف

وأما الهدؾ . الماسونٌة االثنتٌن من أجل إحكام سٌطرتها فً الطرٌق إلى الحكومة العالمٌة
وكان الهدؾ المعلن للحر  . اء دولة لٌهود العالم وهو ما كانالفرعً الثانً فكان إنش

 .8ٖ8ًٔ عام العالمٌة الثانٌة هو هجوم ألمانٌا على بولندا واحتبللها ف
وإذا نظرنا إلى أطراؾ الصراع فً تلك الحر  نجد أن المعسكر البادئ للحر  

 .هو معسكر المحور الذي تكون من ألمانٌا وإٌطالٌا وانضمت إلٌهم الٌابان الحقا
فكان . وكان رإساء هذا المعسكر من صنابع الماسونٌة رؼم معاداتهم لها ظاهرٌا

من منتسبً منظمة ثولة التً كانت إحدى األٌدي الماسونٌة أدولؾ هتلر المستشار األلمانً 
فً ألمانٌا، كما كانت لها عبلقات بمنظمة الجمجمة والعظام فً الوالٌات المتحدة، وهو ما 

من الحصول على مساعدة المصرفٌٌن ( النازي)مكن الحز  الوطنً االشتراكً 
 .ف جد جورج بوف االبناألمرٌكٌٌن المنتسبٌن للجمجمة والعظام ومنهم برٌسكوت بو

والصلٌ  المعقوؾ الشهٌر رمز النازٌة هو من الرموز القدٌمة للشمس التً سبق أن 
 .عرفنا أنها رمز إلبلٌس

ولٌس هذا فقط بل إن والد هتلر ألوٌز هو االبن ؼٌر الشرعً ألنا مارٌا 
بلة شٌكلجروبر وابن إحدى العاببلت الٌهودٌة الؽنٌة التً كانت تعمل لدٌها وهً عا

فرانكنبرجر والتً ظلت ترسل مبلؽا مالٌا ثابتا ألنا حتى بعد زواجها من الرجل الذي منح 
 .لقبه البنها

وكان قابد إٌطالٌا فً ذلك الوقت بنٌتو موسولٌنً الحاصل على الدكتوراة فً العلوم  
 وقد منحته الماسونٌة لق  األستاذ. السٌاسٌة عن أطروحته حول كتا  األمٌر لمكٌافٌللً

 .األعظم الشرفً للماسونٌة فً إٌطالٌا قبل أن ٌتظاهر باضطهاد الماسونٌة
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فكان هناك الربٌس األمرٌكً فرانكلٌن روزفلت الذي كان  أما فً الناحٌة األخرى 
وزراء برٌطانٌا ونستون تشرشل الذي وكان هناك كذلك ربٌس . ماسونٌا ونورانٌا عرٌقا

ومعهم جوزٌؾ . نة قدماء اإلنجلٌز الوثنٌةكان هو اآلخر ماسونٌا عرٌقا وعضوا بكه
 .ستالٌن الذي كان كما رأٌنا سابقا ٌهودٌا شٌوعٌا من صنابع الماسونٌة

فكان ستالٌن حلٌفا . وكان المشهد الذي بدت علٌه الحر  الثانٌة مختلفا فً البداٌة  
ٌات وكانت الوال. وكان تشرشل لم ٌصل بعد لكرسً رباسة الوزراء فً برٌطانٌا. لهتلر

 .المتحدة معزولة وراء حدودها القارٌة بعٌدا عن الحر 
ٌة فٌها لما خبلل الحر  وقعت بعض األحداث والتً لوال معرفتنا بدخل الماسون 

 :بالؽرٌبة كان لنا أن نصفها إال
ضد جٌوف الحلفاء  فً استخدام أسلو  الحر  الخاطفة بعد نجاح ألمانٌا .ٔ

لم تقم فً أواخر ماٌو . كا واسكندنافٌا وفرنساعلى هولندا وبلجٌواستٌبلبها سرٌعا 
بمهاجمة الجٌف االنجلٌزي الذي كان ٌنسح  انسحابا ؼٌر منظم عن طرٌق  8ٗٓٔ

وكان ٌمكن للقوات األلمانٌة القضاء التام على القوات . مٌناء دنكرك فً فرنسا
أن االنجلٌزٌة التً كانت تشكل قوة الجٌف االنجلٌزي الربٌسٌة فً أوروبا، ؼٌر 

 !!!هتلر أمر قواته بالتوقؾ 
االتحاد السوفٌتً دون مبرر وتنفٌذ عملٌة قٌام ألمانٌا باالنقبل  على حلٌفها  .ٕ

فً الوقت الذي كان فٌه االتحاد السوفٌتً قد ارتضى . 8ٗٔٔبرباروسا فً ٌونٌو 
وكان . 8ٖ8ٔتقسٌم النفوذ مع ألمانٌا طبقا لمعاهدة عدم االعتداء الموقعة فً 

ولكن فجؤة ٌقدم هتلر على عمل أخرق . زودون ألمانٌا بالبترول كذلكالسوفٌت ٌ
 !!!وهو فتح جبهة جدٌدة للحر  ال مبرر لها ضد قوة بشرٌة وعسكرٌة كبٌرة

عمل الربٌس األمرٌكً روزفلت على استفزاز الٌابان لكً تهاجم الوالٌات المتحدة  .ٖ
ات البترول إلى من خبلل وسابل عدٌدة كان آخرها فرض حصار بحري على إمداد

على الرؼم من تؤكٌده مسبقا للشع  . ، وهو ما كان بمثابة إعبلن للحر الٌابان
 .األمرٌكً بؤنه ال ٌرٌد التدخل فً الحر  العالمٌة

وقد أكد عدد من قادة البحرٌة األمرٌكٌة أنه كانت هناك مإشرات قوٌة على أن 
س روزفلت لعمل احتٌاطات الٌابان ستقوم بمهاجمة بٌرل هاربر، وأنهم دعوا الربٌ

 .مختلفة ؼٌر أنه تجاهل تحذٌراتهم عن عمد
ومن هإالء القادة األدمٌرال رٌتشاردسون القابد األعلى لؤلسطول األمرٌكً فً 

وأخبره بمخاوفه التً  8ٗٓٔالمحٌط الهادي والذي زار روزفلت مرتٌن فً عام 
خاصة فً منطقة تمثلت فً أن سفن األسطول ؼٌر معدة للحر  وأن دفاعاتها و

وبدال . هاواي هً تحت المستوى المطلو  لصد هجمات الطابرات والؽواصات
من أن تتم دعم مطالبه والثناء على تفانٌه فً عمله، تم إعفاإه من منصبه فً ٌناٌر 

دخال لقبول أي شٌا ٌعطل خططها إلفلم تكن الماسونٌة على استعداد . 8ٗٔٔ
 .الوالٌات المتحدة فً الحر 

ا لذلك فإن السفٌر األمرٌكً فً طوكٌو جوزٌؾ جرو ارسل إلى وزارة وتؤكٌد
أخبر الوزٌر البٌروفً : " جاء بها 8ٌٗٔٔناٌر  7ٕالخارجٌة األمرٌكٌة رسالة فً 

أحد موظفً بؤنه سمع من مصادر عدٌدة ومنها مصدر ٌابانً بؤنه فً حال حدوث 
ي القٌام بهجوم مفاجا على مشاكل بٌن الوالٌات المتحدة والٌابان، فإن الٌابان تنو

وقد تجاهل روزفلت ذلك التحذٌر متعمدا وضحى بؤرواح سبعة ". بٌرل هاربر
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كانت  آالؾ من جنوده لكً ٌبرر دخول ببلده الحر  العالمٌة، وخاصة أن الٌابان
وبهذا فإن . 8ٗٓٔسبتمبر  3ٕقد دخلت فً حلؾ المحور مع ألمانٌا وإٌطالٌا  فً 

دخولها الحر  ضد الحر  من خبلل الٌابان كان بعنً  دخول الوالٌات المتحدة
وبهذا ٌتضح أن التضحٌة بؤرواح األمرٌكٌٌن هً عادة . باقً دول المحور كذلك

 .متؤصلة لدى رإساء الوالٌات المتحدة الماسون
قامت الشركات األمرٌكٌة التً ٌمتلكها الماسون بتقدٌم دعم فنً ومالً مباشر لبناء  .ٗ

لمانٌة من خبلل تموٌلها لشركة آي جً فاربن وهً عمبلق اآللة العسكرٌة األ
المسبولة عن دعم الحز  النازي قبل وبعد تولٌه الحكم، وهً الصناعات الكٌماوٌة 

 .التً اكتشفت استخراج البترول من الفحم
وكانت تلك الشركة تمول بواسطة شركات أمرٌكٌة عدٌدة منها جً بً مورجان 

ورز وفورد وجنرال إلكترٌك وإنترناشٌونال تلٌفون وداو للكٌماوٌات وجنرال موت
 .أند تلٌجراؾ

وقد تم استبعاد مصانع تلك الشركات فً ألمانٌا من القصؾ ومنها مصنع جنرال 
 .ات وموجهات القنابلالذي كان ٌنتج الرادار فً كوبلسدورؾ إلكترٌك

ات وكان من بٌن أعضاء مجلس إدارة آي جً فاربن فً الوالٌات المتحدة شخصٌ
من عاببلت ٌهودٌة وماسونٌة كبٌرة مثل بول واربورج الذي مول أخوه ماكس 

وهرمان فرٌتز مدٌر بنك . المجهود الحربً األلمانً( وهو ٌهودي)واربورج 
وقد تمت محاكمة عضوٌن . وإٌدسل فورد ربٌس شركة فورد للسٌارات. مانهاتن

األعضاء األمرٌكٌون من مجلس إدارة الشركة فً ألمانٌا بعد الحر  بٌنما بقً 
 .فوق القانون

 وهدفها الربٌسً كما . وهً الحر  التً بدأت بؽزو أفؽانستان والعراق :الحرب الثالثة
. حدده ألبرت باٌك هو حر  بٌن الصهٌونٌة السٌاسٌة ممثلة فً إسرابٌل والدول اإلسبلمٌة

عسكرٌا  وٌشترك حلفاء كبل الطرفٌن بحٌث تخرج الدول جمٌعا محطمة من تلك الحر 
واقتصادٌا، فٌظهر الدجال إلى العلن لكً ٌتولى السلطات الفعلٌة وهو ما تذكره 

 :بروتوكوالت حكماء صهٌون

 البروتوكول الثالث: 
بَق بٌننا وبٌن الوصول بوسعً " ٌَ إلٌه إال  الٌوم أن أعلمكم أن هدفنا قد تدانى واقتر ، فلم 

الطوٌلة التً اجتزناها  ندرك أن الطرٌق وبنظرة إلى الوراء،. بضع خطوات، فً مسافة قصٌرة
األفعى هً رمز شعبنا فً قٌامه بهذه  كادت تنتهً، ثم تقفل األفعى الرمزٌة دورتها، وهذه

الدول األوروبٌة جمٌعا محصورة ضمن دابرتها،  وعندما تؽلق هذه الحلقة، تمسى. المراحل
  .كالُكبلّبة واألفعى قد تكورت من حولها

ونصبناها،  ن الدساتٌر ألٌامنا هذه عما قرٌ  تنهار، إذ نحن أقمناهاسنرى موازٌ إننا  
الحركة على مدارها، بٌن أن  وجعلناها على شًء من الخلل فً تركٌبها َعمدا، بحٌث تبقى دابمة

وأما . النهاٌة، كما ٌذو  بالتالً مدارها كله تشٌل تارة وترجح طورا، لتذو  وتتبلشى مادتها فً
الموهوم أنهم أحكموا وأحصفوا إقامة هذه الموازٌن، وراحوا ٌعلقون  االعتقادالؽوٌٌم، فهم تحت 

مدارات  ؼٌر أن. األهمٌة، وٌنتظرون حسن انتظام سٌرها، لعلهم ٌدركون ٌوما ما ٌؤملون علٌها
ؼدوا محوطٌن بزمر  هم فً شؽل عن ذلك ألنهم –الملوك الذٌن هم على العروف  –الموازٌن 

لحن ٌلّذ لهم، وتوزعت السلطة  وجَعَل هإالء ٌرقصون للملوك على كلممثلً الشع  ونوابه، 
التً بٌد هإالء الممثلٌن إنما وصلت إلٌهم عن  فوضى، ٌنتاشها كل فرٌق قدر استطاعته، والسلطة
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وتقطعت الحبال التً ٌنبؽً أن . وصل زفٌره إلى داخل القصور طرٌق اإلرها  الذي بالتالً
 فبقً الملك على عرشه خابفا.  ، فبل شًء بعد ذلك ٌصل بٌنهماالملك والشع تكون الصلة بٌن

ٌفصل بٌن  ونحن قد أنشؤنا برزخا. ٌترق ، ٌتوقع مداهمة البؽتات من الطامعٌن فً السلطة
ٌّز، وفَقَد معناه وصار أمرهما  السلطة العلٌا للدولة، وسلطة الشع  العمٌاء، فصار كل فرٌق فً ح

  .هكاألعمى قد حٌل بٌنه وبٌن عصا
ِثبوا إلى ما ٌشرهون إلٌه وٌسٌبوا ولكً ٌَ  نحّرض طبلّ  الوصول إلى السلطة على أن 

وجه ذاك، ونفخا  استعماله، فقد حّركنا جمٌع قوى المعارضة فً مختلؾ جبهاتها، لٌقوم هذا فً
وإٌقاعا . اللٌبرالٌة نحو طل  االستقبلل فً كّل منهم الروح التً تهّزه، فانطلقوا بنزعاتهم

فرٌق وما ٌهوى، وسلّحنا جمٌع األحزا ، وجعلنا الوصول  بلل، وال مهر ، فقد جارٌنا كللئلخ
وأما الدول، فاتخذنا من منازعتها حلبة صراع حٌث . المقدس فوق كل شًء إلى السلطة الؽرض

ٌؤخذ ٌتخبط فً  ولن ٌمضً بعد هذا إال القلٌل من الوقت حتى العالم أجمع. التصادم واالقتتال ٌشتد
  .وضى واإلفبلسالف

ٌُحصوا، من قاعات البرلمانات والمجالس واتخذ  طبل  الوصول، وهم أكثر من أن 
المحترفون وأصحا   وكثر الصحافٌون. اإلدارٌة العالٌة، ساحات ومنابر للخطابة الرخٌصة

أن ٌطرقوا كل ٌوم أبوا  السلطة  األقبلم الذٌن ٌعٌشون على حرفة التحرف والوقٌعة، ودأبهم
المخازي من سوء استعمال صبلحٌات الوظابؾ اتساعا  واتسع شٌوع. ذٌة لؤلجر والمكافؤةالتنفٌ

بؤصولها وفروعها، قد تهٌؤت ونضجت لتعصؾ بها الرٌاح المقبلة،  ٌدّل على أن مإسسات الدولة
  .برعاعه ودهمابه، وٌجعل عالً األمور سافلها فٌثور الشع 
َقبة  صار فً عبودٌته أسوأ من عبودٌة رقّ الشع  اآلن قد نهشته أنٌا  الفقر، ف وترى الرَّ

أمرها أهون، إذ ٌستطٌع  أما العبودٌة القدٌمة، فقد كان. ورق األرض من قبل، وأمره مؽلق
المدقع المحٌط به، فبل أمل له فً النجاة، وقد  الشع  التحرر منها بوسٌلة ما، أّما من هذا الفقر

وأما الشع  . ، وهً ما ٌسمى بحقوق الشع الحقوق نصا صرٌحا جعلنا الدساتٌر تنص على
الكادح  ٌناله من هذا شًء، وهو ال ٌجد هذه الحقوق إال خٌاال وسرابا، وٌوقن العامل نفسه، فإنه ال

إذ ٌدور حول نفسه،  أن ال جدوى له من تلك النصوص الفارؼة والخط  الجوفاء فً القاعات،
خٌر من الدستور ونصوصه، إال ما ٌتساقط  به أيُّ فإذا به باٍق على الطوى ٌعانً الشدابد، وال ٌصٌ

ٌُملً علٌه اسمه من  علٌه من فُتات الموابد فً مواسم االنتخابات العامة، لٌنتخ  المرشح الذي 
ال  والحقوق التً ٌنالها فً ببلد الحكم الجمهوري لٌس له منها إال المرارة، وهً .ِقَبل عمبلبنا

تكفل له بعض األجور  الناحٌة األخرى جمٌع الضمانات التً تخفؾ من أعبابه شٌباً، بل تسلبه من
  .تراه موقوفاً محجوزاً علٌه بؤمر سادته المنتظمة، وتجعله ٌلجؤ إلى اإلضرابات مع رفاقه، أو

منه  بإرشادنا قد محا الطبقة األرستقراطٌة التً كانت تدافع عنه وتحمٌه لمنفعتها والشع 
قد أطَبَقت على مخنقه  الٌوم بعد نسفه الطبقة األرستقراطٌة،ونرى الشع  . إذ مصالحهما مشتركة

  .فاسترقّوه وقٌدوه أٌدي صؽار المرابٌن ٌمتصونه امتصاص الَعلَق،
هو فٌه  نحن اآلن بدورنا، ونظهر على المسرح مّدعٌن ح َّ إنقاذ العامل الفقٌر مما فنؤتً
االشتراكٌة الفوضوٌة والشٌوعٌة،  ءفندعوه أن ٌنتظم فً صفوؾ جندنا المقاتل تحت لوا. من ببلء

نساعدهم اتباعاً لقاعدٍة أخوٌٍة مزعومة وهً تضامن  وأما حملة هذه األلوٌة فمن دأبنا أن
الوسٌلة  أما الطبقة األرستقراطٌة التً ٌولٌها القانون. قواعد الماسونٌة عندنا اإلنسانٌة، وتلك من

العٌن، إذ ترى هإالء العمال قد  رتاحة قرٌرةلتستثمر تع  العمال البابسٌن، فإنها أمست اآلن م
ت إلٌهم العافٌة فً أبدانهم أن : هذا، بٌنما خطتنا نحن، على النقٌض من هذا تماماً  .اكتسوا، وردَّ

وآلتنا تكون قوٌة، إذ استحكمت حلقات المجاعة وأزمنت، . كٌان الؽوٌٌم تسود الفاقة، وٌتناقص
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ٌمسً مستعبداً  ا كله أن العامل أصبح فً الطرٌق إلى أنالُهزال بالعامل، فٌكون معنى هذ وحلَّ 
الطاقة وال الهمة وال العزم، لٌقؾ شًء من  إلرادتنا، وهو ٌعلم أنه لن ٌجد فً حكومته الُمكنة وال

المال الحق لٌتحكم بالعامل تحكماً ما مارست مثله الطبقة  والجوع ٌخلق لرأس. ذلك فً طرٌقنا
ونها بسلطة القانونأٌامها، حت األرستقراطٌة فً ٌُِمدُّ   .ى ولو كان الملوك من ورابها 
إلى  وما تولِّده وتفّرخه من حسد وبؽضاء، نستطٌع أن نهٌج الدهماء ونحّول أٌدٌهم وبالفاقة،

منذرة بمجًء موالنا  ومتى ما دقت الساعة. سبلح ٌدّمرون به ما ٌكون فً طرٌقنا من عقبات
األٌدي العمالٌة نفسها، هً األٌدي التً  ج مفرقٌه، ستكون هذهالملك، ملك العالم كله، لٌعلو التا

  .تزٌل من الطرٌق كل عقبة
 الؽوٌٌم قد فقدوا صحة التفكٌر كؤنهم فً ضبلل، إالّ إذا أٌقظتهم مقترحات ونرى

تقضً بؤحداث  االختصاصٌٌن منا، فهم أقصر نظراً من أن ٌروا ما نرى نحن، من الضرورة التً
إدارة التعلٌم فً المدارس الوطنٌة  قوم مملكتنا، وأول ذلك، وهو بالػ الخطورة،ما َسُنحدث ٌوم ت

واحد بسٌط من عناصر المعرفة، وهو أّس المعارؾ  األهلٌة، بحٌث ٌقتصر على تعلٌم عنصر
وهذا ٌقضً بتقسٌم العمال إلى . اإلنسانٌة، والكٌان االجتماعً كٌؾ ٌترك  كٌان الحٌاة: كلها
ٌعلم  سٌم الناس إلى طبقات، ولكل طبقة أوضاعها، وٌكون من الضروري أنوبالتالً تق فبات،

وال . هناك مساواة الجمٌع أنه بسب  اختبلؾ الؽاٌات من النشاط اإلنسانً، ال ٌمكن أن تكون
بنتابجه طبقٌة بكاملها، لٌس على استواء  فإن الذي ٌعمل عمبلً تتؤثر: ٌستوي اثنان فً مٌزان واحد

ال ٌتؤثر بنتابجه إالّ هو نفسه، صانع العمل، وحده، وسٌكون من  الذي ٌعمل عمبلً أمام القانون مع 
لجمٌع  الصحٌحة لتركٌ  بنٌة المجتمع، وعلى أسرار هذا ال نطلع الؽوٌٌم، أن تظهر شؤن المعرفة

حدود معٌنة، حتى ال  الناس أن العمل وما ٌلزمه من وضع، كل ذلك ٌج  أن ٌضبط ضبطاً ضمن
إلٌه التعلٌم الحالً الذي ال ٌتفق مع العمل  سب  ٌجر اإلنسانٌة إلى الشقاء، مما ٌإديٌبقى بعد ذلك 

وبعد اإلحاطة الوافٌة بهذه المعرفة، سٌبادر الناس من تلقاء . به الذي ٌطل  من اإلفراد القٌام
 الوقت أما قٌمة المعارؾ فً. طاعة السلطة وقبول األوضاع التً تعٌنها لهم الدولة أنفسهم إلى

الذي ٌصّدق كل ما تقع  الحاضر، وما أعطٌناه من إرشاد لتوجٌهها، فظاهٌر فً أننا نرى الشع 
وضع ٌراه أعلى من وضعه الحالً،  علٌه عٌنه فً الصحؾ والكت  ٌبطن الكراهة العمٌاء ألي

من معنى الطبقة، وال من معنى الوضع البلزم لها،  وسب  هذه الكراهة ناشا عن عدم فهمه شٌباً 
 .نلقً إلٌه من تلقٌن ٌضلّله، وٌزٌد من جهالته مخبول فً أمره، بما وهو

د وهذه التعامل فً  الكراهة ستبلػ أمداً أبعد، إذا ما هبَّت علٌها رٌاح أزمة اقتصادٌة تجمِّ
أٌدٌنا، سنخلق أزمة اقتصادٌة  البورصات، وتشل دوالٌ  الصناعة، وإننا بالوسابل السرٌة التً فً

بالجموع من رعاع العمال إلى الشوارع، وٌقع هذا فً كل  ألحد باحتمالها، فتقذؾعالمٌة ال ِقَبل 
 وهذه الجموع ستنطلق هازجة إلى الدماء تسفكها بنهمة وَقَرم، هً دماء. واحد بلد أوروبً بوقت

  .العبث أمده األقصى الطبقة التً ٌكرهها العمال من المهد، وتنطلق األٌدي فً نه  األموال وٌبلػ
وسكناتهم،  موالنا نحن، فلن ٌمسها العمال، ألننا نكون واقفٌن على مواقٌت حركاتهمأ أما

  .من عدوانهم فإذا ما حاولوا أن ٌتوجهوا نحونا، عرفنا كٌؾ نصّدهم ونحمً جهتنا
ا من ناحٌتنا أن التقدم المادي من شؤنه أن ٌجعل الؽوٌٌم ٌثو  إلى حكم وقد العقل  بٌنَّ

أنها تستطٌع بالقسوة  فهً تعلم كٌؾ. ه ما ستفعله سلطتنا المستبدةوهذا بعٌن. وٌستظل بظله
ًّ لتبرأ  الحكٌمة العادلة أن تستؤصل جذور االضطرا  وتسّكن هابجه، وأن تتناول اللٌبرالٌة بالك

  .ؼٌرها من المإسسات من علتها، وال تتناول بالكً
للطبقات  ت التً كانتما رأى سواد الشع ، بطبقته العامة، أنَّ جمٌع االمتٌازا وإذا

لَِج با   األخرى قد زالت، كما زال أٌضاً ما كانت علٌه تلك الطبقات من هوى ٌَ وانؽماس، فإنه 
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سراً ال ٌعلم أنه هو، وقد َنَسؾ بٌته بٌده، أمسى  االعتقاد أنه هو صابر سٌداً مطاعاً، ولكنه ٌبقى
هض عاد فعثر ثانٌة، فراح من حجارة فعثر، وكلما حاول أن ٌن كاألعمى الذي واجهه ركامٌ 

 له الطرٌق فازداد بلبلة، وؼا  عنه أن األولى به أن ٌعود إلى الوراء، إلى ٌستنجد بمن ٌكشؾ
الثورة الفرنسٌة التً نحن  تذكروا. وفً النهاٌة ٌستسلم بجمٌع ما لدٌه تحت أقدامنا. وضعه السابق

  .نحن صنعنا ذلك بؤٌدٌنا عندنا ألننا أطلقنا علٌها نع  الكبرى، فإن أسرار تدابٌرها
النهاٌة  نزل منذ الثورة الفرنسٌة نقود الشعو  ونحررها من طبلسم الشعبذات، وفً ولم

صهٌون، وهو الذي ُنِعّد ونهٌا  المتسلط من سبللة –ستتحول الشعو  عنا أٌضاً التفاتاً إلى الملك 
  .للعالم

. فرٌٌق آخر َمنا فرٌق انتصر لناالٌوم بصفتنا قوًة دولًٌة فبل نؽل ، ألنه إذا هاجَ  ونحن
الشعو  تزحؾ على بطونها نحو  وهذه. والمسؤلة مسؤلة خّسة فً شعو  الؽوٌٌم مما ال حّد له

وال العفو عن المخطا، وهً شدٌدة االنؽماس فً  القوة، ولكنها ال تعرؾ الرحمة أمام الضعٌؾ،
حر، ولكنها صبور على المتناقضات فً نظام اجتماعً  اإلجرام، ولٌس لها طاقة لتحمل

. وهذه الصفات هً ما ٌساعدنا نحو إدراك االستقبلل –عاٍت جريء  االستشهاد بٌن ٌدي متسلطٍ 
نجدهم قد  إلى الؽوٌٌم من أول قٌام المستبدٌن المتسلطٌن فً األرض حتى هذه الساعة، وإذا نظرنا

حة بعشرات من رإوس لئلطا تحملوا العذا  وطاقوا من الجراحات ما كان جزء قلٌل منه ٌكفً
  .الملوك

ر هذه الظاهرة، وهذه األحوال التً ٌطابق علٌها العقل، أعنً وقوؾ هذه فبماذا  ُتفسِّ
 الشعو  مواقؾ متناقضة من الحوادث التً هً من جنس واحد؟

ر هذا إال بالُمَشاَهد الواقع، وهو أن المتسلطٌن على هذه الشعو  ال ٌهمسون فً آذانها  ٌُفسَّ
وهً إنزال الضربة الكبرى بالدولة التً  عمبلء أنهم ما أتوا من كبابر إال لؽاٌة عظٌمة،بواسطة ال

لمصالح الشعو ، والذود عن األخوة الدولٌة التً هم فٌها على  نهكتهم، وهذه هً الخدمة الفضلى
وهو  وطبعاً، ال ٌقول المتسلطون للشعو  ما هو الحق،. وإقامة التضامن والمساواة صعٌد واحد،

  .ملكنا السٌد المستقل ن توحٌد الناس على ما ٌشٌرون إلٌه، ال ٌمكن أن ٌحقَّق إال فً عهدأ
 وتظل على مزٌد من االعتقاد أنها. كما ترون، تجّرم البريء وتطلق المجرم فالشعو 

ثابت، وٌخلق  فالشع  ٌدّمر كل شًء وطٌد: وشكراً لهذه الحال. تستطٌع أن تفعل ما تشاء
  .خطوة ٌخطوهااالضطرا  فً كل 

سننه فً  حرٌة تجّر الجماعات إلى مقاتلة كل قوة وتسلط، حتى أنها لتقاتل هللا وتقاوم فكلمة
من معجم الحٌاة، ألنها توحً  ولهذا السب  نحن متى ما أقمنا ملكنا، سنمحو هذه الكلمة. الطبٌعة

  .إلى الدماء كالحٌوانات بمبدأ القوة الؽاشمة التً تجعل الدهماء عطاشاً 
فٌها كؤساً دهاقاً  طبٌعة هذه الحٌوانات حقاً أنها تؤخذها ِسَنُة النوم إثَر كل مرٍة تجرع ومن

أرجلها، ولكن إذا لم ٌتسّن لها شرا  الدم  من الدم، وبٌنما هً كذلك مستكّنة، ٌسهل وضع القٌد فً
 ".فبل تنام، وتبقى آخذة بالعراك

عندما أعلن جورج بوف األ  فً خطابه  88ٔٔسبتمبر  ٔٔبدأ التمهٌد للحر  الثالثة فً 
وعمل هو ومن تبله على تمهٌد الطرٌق لتلك . أمام مجلس الشٌوخ قٌام النظام العالمً الجدٌد

 :الحر  بعدة وسابل منها
 .التمكٌن العسكري واالقتصادي لدولة الٌهود فً إسرابٌل .ٔ
عوبها فً دعم نظم الحكم الماسونٌة فً الدول اإلسبلمٌة وتشجٌعها على قمع ش .ٕ

الخفاء، وانتقادها فً العلن لضر  الحكومات بشعوبها وجعلها دابما تحت رحمة 
 .الماسونٌة
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 :امنالبروتوكول الث
ٌُختارون للمناصب ذات المسإولٌة فً حكومتنا من إخواننا الٌهود،" وٌحتاج  والذٌن 

لك، فإنهم إلٌهم فً ذ أمرهم فً البداٌة إلى فترة إطالع على مجاري العمل قبل أن ٌعهد
مإقتاً، غٌر أن هإالء ( الغوٌٌم من)سٌوضعون فً خالل هذه الفترة فً عهدة أشخاص 

بهم، حتى قام بٌنهم وبٌن ( الغوٌٌم)س النا األشخاص هم من الذٌن اشتدت شبهات
تقاعسوا عن تنفٌذ التعلٌمات التً تصدر إلٌهم، فهم  جماعتهم برزخ من الرٌب، فإذا ما

ا سٌلقون الجزاء َهمٌن، وإما سٌغٌبون عن الوجود بالمرة إمَّ وإنما نضعهم . والعقاب متَّ
 ".لكً نحملهم على خدمة مصالحنا، حتى النفس األخٌر من حٌاتهم هذا الوضع

الضؽط على الدول اإلسبلمٌة اقتصادٌا إلبقابها مكبلة، وكذلك لتحرٌض الشعو   .ٖ
وجه الشعو  نحوه ضد حكوماتها التً وضعها الماسون، تمهٌدا لظهور الدجال فتت

 .طالبة إلٌه تولً الحكم لٌنقذها من مشاكلها االقتصادٌة
 :البروتوكول العاشر

ٌقً  اللٌبرالٌة أنتجت الدول الدستورٌة التً َحلت محل الشًء الوحٌد الذي كان إن "
مدرسة لتعلٌم فنون  والدستور، كما تعلمون جٌداً، ما هو إال. السلطة المستبدة -الغوٌٌم 
بالرد والمخالفة، والمشاكسة  ق، والشغب، وسوء الفهم، والمنابذة، وتنازع الرأياالنشقا

مدرسة إلعداد العناصر التً تفتك : وبكلمة واحدة .الحزبٌة العقٌمة، والتباهً بإظهار النزوات
ومنبر الثرثارٌن وهو لٌس أقل من الصحف إفساداً فً هذا . نشاطها بشخصٌة الدولة وتقتل

. نفع على الحكام خمولهم وانحالل قواهم، َفَجَعلهم كمن ال ٌرجى منه خٌٌر أو ٌنعً الباب، راح
فؤُسقطوا من على  وهذا السبب كان حقاً، العامل األول فً القٌام على كثٌرٌن من الحكام

الحكم بمطٌة من قَِبلِنا ونجعله  فؤطل عهد الحكم الجمهوري، وتحقق، فجبنا نحن نبدل. كراسٌهم
نؤتً به من عداد مطاٌانا أو عبٌدنا، وهذا ما  وهو ما ٌعرف بالربٌس، - على رأس الحكومة

المتفجرة من األلغام التً وضعناها تحت مقاعد شعب الغوٌٌم، بل على  كان منه المادة األساسٌة
  .شعوب الغوٌٌم األصح

نكون قد  وحٌنبذ .وفً المستقبل القرٌب، سننشا نظام مسإولٌة رإساء الجمهورٌات
التً ٌكون الربٌس المطواع  ً وضٍع ٌمكننا من إغفال القٌمة الشكلٌة فً إجراء األمورأصبحنا ف

الذٌن ٌتهافتون على الكراسً والوصول إلى الحكم،  ثم وماذا ٌهمنا إذا رأٌنا. هو المسإول عنها
فنً بعضهم بعضاً، فً حال ظهور أزمٍة مغلقة ناشبة عن استحالة العثور على ربٌس جدٌد،  ٌَ

  .ٌوقع البالد فً الداهٌة الدهٌاء ه األزمةومثل هذ
 نقتطف الثمرات من خططنا، سنشٌر بإجراء انتخابات الختٌار هذا الربٌس، وٌكون وحتى

ولم ٌكتشف بعد،  اختٌاره من بٌن أولبك النفر الذٌن سبق لهم فتلطخ ماضٌهم بما ٌشٌن وٌعٌب،
من هذا الطراز، ال بد أن ٌكون  ساً كالذي كان من فضٌحة بناما، أو غٌرها، والذي نختاره ربٌ

ٌُفَضح . توحٌه خططنا عمٌالً لنا موثوقاً به، قادراً على اتباع ما وما ٌدفعه إلى هذا، خشٌته أن 
ٌُكشف الستر عنه، ٌضاف إلى هذا ما فً نفسه من الرغبة الطبٌعٌة، كما فً غٌره،  أمره، و

 أما مجلس. ظاهرة، عن طرٌق السٌاسة انساق إلٌه من جاه وامتٌاز ومقام ومكانة لالحتفاظ بما
وانتخابهم، ولكننا  النواب فشؤنه أن ٌكون بمثابة الوقاء للتغطٌة على الرإساء، وحماٌتهم

وحق تغٌٌر القوانٌن القابمة، ألن  سننزع من المجلس حق االقتراع فٌمن هو الربٌس الجدٌد،
ٌعً أن ما ٌتمتع به الربٌس من الذلول، ثم من الطب هذا الحق نمنحه الربٌس المسإول، المطٌة

ٌُمَطر بالنقد والتجرٌح من كل  صالحٌات ٌجعله هدفاً ٌرمى بالنبال، من الحسد أو الضغٌنة، َف
 نمّده بما ٌدافع به عن نفسه، وهو حق االحتكام إلى الشعب، من فوق رإوس جهة، لكننا
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هذا، فإننا سنسلّح  وما عدا. اعتاد االنقٌاد والطاعة( أو كثرة الدهماء)النواب، والشعب أعمى، 
ناحٌة أن الربٌس بصفة كونه  ونبرر هذا ونسّوغه من. هو إعالن الحرب: الربٌس بحق آخر

ٌكون فً متناوله هذا الحق لحاجته الضرورٌة إلٌه  القابد األعلى للجٌش وسٌد البالد، ٌنبغً أن
هو المسإول عن البالد وحماٌة الدستور الجمهوري الجدٌد، ف من أجل الدفاع عن سالمة

  .الدستور الدستور وهو ٌمثل
 عن هذا، فإننا سننزع من مجلس النواب حق توجٌه السإال إلى الحكومة، أو وبمعزل

الحفاظ على  استجوابها، فٌما تتخذه من تدابٌر فً نطاق صالحٌتها، ونتخذ حّجة فً هذا،
إلى الحد األدنى، فٌخف  النواب وأكثر من ذلك، فإننا سنخفض عدد. األسرار السٌاسٌة للدولة

فإذا هو مع هذا، . الشره لالشتغال بالسٌاسة بذلك الشغب السٌاسً، وٌتوارى من فً نفسه
فالمندفعون ال ٌكونون إال قلة، فنجرفهم ونمسحهم مسحاً،  اندفع إلى الشغب وهذا ال ٌتوقع،

 الربٌسٌن لمجلسوٌتوقف على الربٌس تعٌٌن ..األمر إلى األمة الستفتابها وذلك بؤن ٌطلب رد
النٌابٌة جلسات  وبدالً من أن تعقد المجالس. النواب ومجلس الشٌوخ وتعٌٌن وكٌلٌهما أٌضاً 

والربٌس، بصفته ربٌس السلطة  .عدٌدة، فٌختصر ذلك إلى أقل عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى
حّله، وفً  النواب إلى االنعقاد، وله تعطٌله أو التنفٌذٌة، ٌكون من صالحٌته أٌضاً دعوة مجلس

 وحتى ال تقع نتاب  هذه األعمال. فترة الحلّ قبل العودة إلى انعقاد آخر هذه الحالة األخٌرة تطول
ٌكمل استواء  كلها، وهً فً مادتها غٌر قانونٌة، على كاهل الربٌس فتهٌض جناحه، قبل أن

ل أعباءه، فإننا سنحرض وظفٌن الوزراء وكبار الم مخططنا، ونحن جعلناه مسإوالً تحمَّ
أهوابه، لٌروا فً المسؤلة رأٌهم مستقلٌن عنه،  اإلدارٌٌن على أال ٌؤخذوا إخَذه، وال ٌجاروه فً

ة، بؤن هذا األسلوب من . بدالً منه وبهذا ٌصبحون هم كبش النطاح وإننا نوصً الوصٌة الُملِحَّ
ٌُسَمح بتطبٌقه إال فٌما ٌتعلق بمجلس الشٌوخ ومجلس الشورى أسالٌب األعلى أو  عملنا، ال 

  .مجلس الوزراء، لكن من المإكد لن ٌسمح بذلك لموظفٌن بمفردهم
ٌّن أن منشؤ هذه العقدة إنما هو تضارب ثم ٍٍ منا، ٌب التفاسٌر  ٌنبري الربٌس، بإٌعاِز

ٌُلِغً كل ذلك عندما نشٌر إلٌه باإللغاء وٌكون له الحق بعد ذلك أن  .القانونٌة المتعددة، ثم 
ٌتخطى أحكام الدستور، وحجته فً هذٌن  قتة، بل أكثر من هذا، أنٌقترح وٌضع قوانٌن مإ

  .العلٌا األمرٌن ما تقتضٌه مصلحة الدولة
خطوًة،  التدابٌر نتمكن من القبض على السلطة التً ندّمر بها شٌباً فشٌباً، وخطوةً  بهذه

ل حكومة وجعلها ذلك قلب ك ما نرٌد إزالته من دساتٌر العالم تمهٌداً لالنتقال الكبٌر، ثم ٌعقب
  .مقطورة إلى سلطتنا تابعة طابعة

 .بصاحبنا، صاحب السلطة المستبدة المطلقة، قد ٌقع حتى َقبل تدمٌر الدساتٌر واالعتراف
 -ومخالفاتهم للقوانٌن  وإنما تقع هذه الحالة عندما تهبُّ الشعوب، وقد َسبَِمت من عجز الحكام

عنا، وأعطونا َملِكاً واحداً ٌحكم الدنٌا كلها،  بهإالءاذهبوا : "صابحة( وهذا ما سنعنى بتدبٌره)
وٌخلّصنا من مسابل الخالفات على  -شملنا، وٌالشً أسباب فرقتنا  وٌوّحد أمرنا، وٌجمع

ترزح تحتها  اإلقلٌمٌة، والتباهً بالقومٌة والعنصرٌة، والتزمت الدٌنً، والدٌون التً الحدود
  ."حكامنا وممثلونا السابقون مة، وٌحقق لنا ما فشل فٌهوٌوردنا موارد األمان والسال -الدولة 

بد  تعلمون تمام العلم، إننا من أجل أن نهٌا لجمٌع األمم إطالق هذه الصٌحة، ال وإنكم
وٌقعدها، فتسوء  من وسٌلة إلى ذلك، وهً رمً البلدان المختلفة بما ٌشغل بالها، وٌقٌمها

طرٌقه حتى تستنزف قوى اإلنسانٌة،  االنهٌار فً العالقات بٌن الحكومات ورعاٌاها، وٌظل هذا
الكراهات، والمكابد والحسد، واالستغاثات طلباً للنجاة من  وتهلكها االنقسامات، وتفشو بٌنها
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 كما تفشو المجاعات ونشر جراثٌم األمراض عمداً، فٌستسلم الغوٌٌم فٌرون أن تعذٌب األجساد،
  .شا آخر لطتنا الكاملة المجهزة بالمال وكلال مخرج لهم وال سالمة إال بؤن ٌلوذوا بس

لكننا إذا أعطٌنا األمم فترة تنفس واستراحة، فالٌوم الذي نرتقبه، ٌقلُّ األمل كثٌراً فً 
 ".الوصول إلٌه

وكان سبٌل الماسونٌة إلى ذلك باإلضافة الستخدامها الوالٌات المتحدة هو استخدام 
مإسسة التجارة العالمٌة والبنك الدولً وصندوق والمالٌة المتمثلة فً أٌدٌها االقتصادٌة 

وهً مإسسات ماسونٌة خالصة تستخدمها الماسونٌة لتكبٌل الشعو  مالٌا . النقد الدولً
 .واقتصادٌا

تصعٌد األوضاع العسكرٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة فً الشرق األوسط بما ٌجعل  .ٗ
 .من السهل اصطناع الحرو  هناك للتطور وتصبح حروبا عالمٌة

فاألول . ونتٌجة لتلك السٌاسات المدروسة تم تمهٌد العالم لتقبل ضر  أفؽانستان والعراق
تم التمكٌن لنظامه من قبل المخابرات الباكستانٌة الموالٌة للوالٌات المتحدة لكً ٌتولى الحكم فٌها 

فٌما بعد  أما الثانً فتم تموٌله بؤسلحة دمار شامل تخلى عنها. وٌبؽض اإلسبلم إلى قلو  الناس
 .واستخدمت كذرٌعة لضربه

ومن ناحٌة أخرى مولت المخابرات األمرٌكٌة ودربت الشبا  المسلم الستخدامه ضد  
ثم اعادت استخدامه عن طرٌق اإلٌحاء له بضر  مركز التجارة العالمٌة  فً نٌوٌورك . السوفٌت

وتجاهل بوف االبن . لجدٌدبعد أحد عشر عاما بالتمام من إعبلن بوف األ  قٌام النظام العالمً ا
لكً ٌبرر بداٌة الحر  الثالثة، دون أن . التحذٌرات المسبقة عن عمد كما فعل روزفلت من قبل

أالؾ  ٌكترث ألرواح 
 .األمرٌكٌٌن
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لزً ٘ٛ . األسؽ١ذٚق فشأض فشد٠ٕبٔذ

ٚصٚعزٗ فٟ عش١٠فٛا فجذأد اٌؾشة 

 األٌٚٝ

 لبرً ٌٟٚ ػٙذ إٌّغب -عبفش٠ٍٛ ثش٠ٕغ١ت

 اإلِجشاغٛس إٌّغبٚٞ فشأض عٛص٠ف بسع١خ ثش٠طب١ٔبأسصش ثٍفٛس ٚص٠ش خ
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 ٘زٍش فٟ اٌّذسعخ أ٠ٌٛض ٚاٌذ ٘زٍش والسا ٚاٌذح ٘زٍش

 ػش٠ف ثبٌغ١ؼ إٌّغبٚٞ فٟ اٌؾشة األٌٚٝ -٘زٍش ألصٝ ا١ٌغبس

 ٘زٍش ِٚٛع١ٌٕٟٛ االٔغؾبة ِٓ دٔىشن
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 ث١شي ٘بسثش
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 ٘زٍش فٟ ثبس٠ظ ِإرّش غٙشاْ

 1131ٛف ٚص٠ش خبسع١خ االرؾبد اٌغٛف١زٟ ٠ٛلغ ِؼب٘ذح ػذَ االػزذاء ِغ أٌّب١ٔب فٟ ٌِٛٛر
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 ؽغشح ػبئٍخ ٘زٍش رٛظؼ أصٍٗ ا١ٌٙٛدٞ ِٓ ٔبؽ١خ أث١ٗ
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 :والفاتٌكان الماسونٌة والمافٌا

فمإسس المافٌا هو الكات  اإلٌطالً . ةالصلة بٌن الماسونٌة والمافٌا هً صلة عضوٌة وثٌق 
الثوري جوزٌبً مازٌنً، الذي كان فً الوقت ذاته مإسس الكاربوناري والكاهن األعظم لطقس 

. وٌعد كاهن الماسونٌة األكبر فً أوروبا فً زمانه. مصراٌٌم الماسونً وزعٌم النورانٌٌن بؤوروبا
ططه الخاص بالحرو  العالمٌة الثبلثة وهو الرجل الذي راسله ألبرت باٌك من أجل مناقشة مخ

 Cosa)وكانت المافٌا تعرؾ كذلك بكوزا نوسترا . التً نمكن فً النهاٌة لحكم الدجال
Nostra.) 

أما فً العصر الحدٌث فإن كثٌرا من زعماء وأعضاء المافٌا هم . هذا من حٌث التؤسٌس 
. كاجو والس فٌجاس وفلورٌداأعضاء فً المحافل الماسونٌة فً صقلٌة وإٌطالٌا ونٌوٌورك وشٌ

وكانت أشهر الحوادث التً أظهرت الصلة بٌن الماسونٌة والمافٌا والفاتٌكان هً الحوادث 
الذي نشط فً إٌطالٌا منذ الستٌنات وحتى ( P2)المرتبطة لبالمحفل اإلٌطالً بروباجاندا دوي 

عمال واقتصاد عضوا منهم رجال أ 8ٙٓوكان ٌضم حوالً . من القرن العشرٌن الثمانٌنات
وأشهر . ووزراء ورإساء وزارة ورجال دٌن وإعبلمٌون وقٌادات للجٌف والشرطة والمخابرات

 .سٌلفٌو بٌرلوسكونً ربٌس وزراء إٌطالٌاتلك األسماء هو 
لٌشٌو جٌللً الذي ارتبط بعبلقات دولٌة واسعة مع وكان على رأس ذلك المحفل  

نٌة و اإلسرابٌلٌة والمافٌا وعدد من حكومات العالم حٌث المخابرات األمرٌكٌة والسوفٌتٌة والبرٌطا
كان ضٌؾ شرؾ احتفال تنصٌ  رونالد رٌجان ربٌسا للوالٌات المتحدة وقٌل إنه ساعده على 

وقد تم . إسقاط جٌمً كارتر من خبلل قضٌة رهابن السفارة األمرٌكٌة أثناء الثورة اإلٌرانٌة
 .تحقٌقات الخاصة بنشاط المحفلتهرٌ  جٌللً من سجنه بعد اعتقاله إثر ال

 ن نعرض شرٌحة لفترة زمنٌة تمتد لثمانولمعرفة مدى ارتباط الماسونٌة بالمافٌا والفاتٌكا 
 :سنوات فً إٌطالٌا

 الحدث التارٌخ

البابا ٌوحنا بولس األول ٌطل  من وزٌر خارجٌته الكاردٌنال  873ٔبداٌة سبتمبر 
 .ٌكانجان فٌلو التحقٌق فً عملٌات بنك الفات

البابا ٌقدم للكاردٌنال فٌلو قابمة بؤسماء أكثر من مابة من  873ٔ/3/8ٕ
إقالتهم أو نقلهم لبلشتباه فً أعضاء الفاتٌكان ممن ستتم 

 .P2عضوٌتهم فً المحفل الماسونً 

عثر على ٌوحنا بولس األول . ٌوما من تنصٌبه بابا ٖٖبعد  873ٔ/8/8ٕ
على الفور دون إجراء وتم تحنٌط الجثة . متوفٌا فً فراشه

 .فحص طبً

تعلٌمات البابا السابق بخصوص . تنصٌ  ٌوحنا بولس الثانً 873ٔأكتوبر 
 .أعضاء الماسونٌة فً الفاتٌكان أصبحت طً الماضً

مقتل إٌمٌلٌو ألٌساندرٌنً القاضً بمٌبلنو الذي كان ٌحقق فً  878ٔ/ٔ/ٕٔ
فً أنشطة بنك أمبروزٌانو، الذي كان مدٌره روبرتو كال

على صلة وثٌقة بالفاتٌكان وبمٌخابٌل سٌندونا ( P2عضو )
وكان عضوا بـ . 8٘7ٔالذي كان مصرفً المافٌا منذ عام )

P2 .  ٌكما شارك فً عملٌات ؼسٌل أموال الهٌروٌن وتهر
فً  8ٙ8ٔومول انقبل  . العملة من خبلل بنك الفاتٌكان

كٌة الٌونان الذي كان عملٌة مشتركة بٌن المخابرات األمرٌ
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ومول محاوالت انقبل  فً إٌطالٌا . والبرٌطانٌة والمافٌا
واشترى بنك فرانكلٌن فً . وإسبانٌا ودول أمرٌكا البلتٌنٌة

فؤشهر البنك إفبلسه فً عام  87ٕٔالوالٌات المتحدة عام 
ٔ87ٗ.) 

مقتل مٌنو بٌكورٌللً وهو صحفً كان على وشك نشر  878ٔ/ٖ/ٕٓ
 .P2ول أعضاء حمقاالت 

نتٌجة اعتقال مارٌو سارسٌنللً وباولو بافً من بنك إٌطالٌا  878ٔ/ٖ/ٕ٘
التهامات كاذبة بعد أن ضؽطا من أجل عمل تحقٌقات حول 

 .روبرتو كالفً

مقتل جورجٌو أمبروزٌولً بعد شهادته حول العبلقة بٌن  878ٔ/7/ٔٔ
سٌندونا وكالفً واألسقؾ باول مارسٌنكوس من بنك 

 .الفاتٌكان

الضابط أنتونٌو فارٌسكو قابد أمن روما الذي كان ٌحقق مقتل  878ٔ/7/ٖٔ
 .P2فً أنشطة 

مقتل بورٌس جوٌبلنو ناب  ربٌس شرطة بالٌرمو الذي كان  878ٔ/7/ٕٔ
 .مشتركا فً التحقٌقات حول أنشطة سٌندونا

انفجار فً شقة إنرٌكو كوشٌا المدٌر التنفٌذي لبنك فٌرٌو  878ٔأكتوبر 
 .سٌندونا ألمبروزٌولً الذي كان شاهدا على تهدٌد

 .سٌندونا ٌحاول االنتحار فً السجن 83ٓٔ/٘/ٖٔ

 .عاما ٕ٘الحكم على سٌندونا بـ 83ٓٔ/ٙ/ٖٔ

روبرتو كالفً ٌحاول االنتحار فً السجن بعد اتهامه  83ٓٔ/3/7
وأعٌد إلى منصبه كمدٌر . أطلق سراحه فٌما بعد. باالحتٌال

 .لبنك أمبروزٌانو

همً بنك أمبروزٌانو ٌرسلون برسالة إلى البابا عدد من مسا 83ٔٔ/ٔ/ٕٔ
 P2ٌوحنا بولس الثانً ٌوضحون فٌها الصبلت بٌن كالفً و 

 .والمافٌا وبنك الفاتٌكان

محاولة قتل روبرتو روزونً ناب  مدٌر بنك أمبروزٌانو  83ٕٔ/ٗ/7ٕ
 .الذي كان ٌحاول تنظٌؾ عملٌات البنك

قا ومتدلٌا من جسر األخوة العثور على روبرتو كالفً مشنو 83ٕٔ/ٙ/7ٔ
حجرا ؼٌر  ٕٔوعثر فً جٌوبه على . السود فً لندن

مشذ ، وهً إشارات ماسونٌة إلى الجاهل الذي ٌعٌف فً 
كما وجد سلم إلى جواره وهو رمز . الظبلم ولم ٌتعلم بعد

وقٌل إن سب  إعدامه هو اختبلسه ألموال . ماسونً للموت
لماسون اإلنجلٌز، ملٌار دوالر من حسابات ا ٖ.ٔتقدر بـ

واستخدامها فً تموٌل شراء صوارٌخ إكزوسٌت التً 
 .استخدمتها األرجنتٌن ضد برٌطانٌا فً حر  فوكبلند

جوزٌبً دٌبلشا، الموظؾ ببنك أمبروزٌانو ٌهوي من نافذة  83ٕٔ/ٓٔ/ٕ
 .البنك فً بمٌبلنو

بعد سجنه . سٌندونا بالسم فً داخل سجنه بإٌطالٌا اؼتٌال 83ٙٔ/ٖ/ٖٕ
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 .عبلقته بمقتل أمبروزٌولًل

 Bullettin del’ occidentمن مجلة  ٕٔفً العدد  87ٙٔ/7/ٕٔوقد نشرت قابمة فً 
Chretien والقابمة تضم االسم . تضم أسماء أعضاء الفاتٌكان المنخرطٌن فً الماسونٌة

 :والمنص  الكنسً وتارٌخ العضوٌة الماسونٌة ورقم العضوٌة واالسم الحركً
1. Albondi, Alberto. Bishop of Livorno, (Leghorn). Initiated 

8-5-58; I.D. # 7-2431. 
2. Abrech, Pio. In the Sacred Congregation Bishops. 11-

27-67; # 63-143. 
3. Acquaviva, Sabino. Professor of Religion at the 

University of Padova, (Padua). 12-3-69; # 275-69. 
4. Alessandro, Father Gottardi. (Addressed as Doctor in 

Masonic meetings.) President of Fratelli Maristi. 6-14-59. 
5. Angelini Fiorenzo. Bishop of Messenel Greece. 10-14-

57; # 14-005. 
6. Argentieri, Benedetto. Patriarch to the Holy See. 3-11-

70; # 298-A. 
7. Bea, Augustin. Cardinal. Secretary of State (next to 

Pope) under Pope John XXIII and Pope Paul VI. 
8. Baggio, Sebastiano. Cardinal. Prefect of the Sacred 

Congregation of Bishops. (This is a crucial Congregation 
since it appoints new Bishops.) Secretary of State under 
Pope John Paul II from 1989 to 1992. 8-14-57; # 85-1640. 
Masonic code name "SEBA." He controls consecration of 
Bishops. 

9. Balboni, Dante. Assistant to the Vatican Pontifical . 
Commission for Biblical Studies. 7-23-68; # 79-14 "BALDA." 

10. Baldassarri Salvatore. Bishop of Ravenna, Italy. 2-19-
58; # 4315-19. "BALSA." 

11. Balducci, Ernesto. Religious sculpture artist. 5-16-66; 
# 1452-3. 

12. Basadonna, Ernesto. Prelate of Milan, 9-14-63; # 9-
243. "BASE." 

13. Batelli, Guilio. Lay member of many scientific 
academies. 8-24-59; # 29-A. "GIBA." 

14. Bedeschi, Lorenzo. 2-19-59; # 24-041. "BELO." 
15. Belloli, Luigi. Rector of Seminar; Lombardy, Ita- ly. 4-

6-58; # 22-04. "BELLU." 
16. Belluchi, Cleto. Coadjutor Bishop of Fermo, Italy. 6-4-

68; # 12-217. 
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17. Bettazzi, Luigi. Bishop of Ivera, Italy. 5-11-66; # 1347-
45. "LUBE." 

18. Bianchi, Ciovanni. 10-23-69; # 2215-11. "BIGI." 
19. Biffi, Franco, Msgr. Rector of Church of St. John 

Lateran Pontifical University. He is head of this University and 
controls what is being taught. He heard confessions of Pope 
Paul VI. 8-15-59. "BIFRA." 

20. Bicarella, Mario. Prelate of Vicenza, Italy. 9-23-64; # 
21-014. "BIMA." 

21. Bonicelli, Gaetano. Bishop of Albano, Italy. 5-12-59; # 
63-1428, "BOGA." 

22. Boretti, Giancarlo. 3-21-65; # 0-241. "BORGI." 
23. Bovone, Alberto. Substitute Secretary of the Sacred 

Office. 3-30-67; # 254-3. "ALBO." 
24. Brini, Mario. Archbishop. Secretary of Chinese, 

Oriental, and Pagans. Member of Pontifical Commission to 
Russia. Has control of rewriting Canon Law. 7-7-68; # 15670. 
"MABRI." 

25. Bugnini, Annibale. Archbishop.Wrote Novus Ordo 
Mass. Envoy to Iran, 4-23-63; # 1365-75. "BUAN." 

26. Buro, Michele. Bishop. Prelate of Pontifical 
Commission to Latin America, 3-21-69; # 140-2. "BUMI." 

27. Cacciavillan, Agostino. Secretariat of State. 11-6-60; 
# 13-154. 

28. Cameli, Umberto. Director in Office of the 
Ecclesiastical Affairs of Italy in regard to education in Catholic 
doctrine. 11-17-60; # 9-1436. 

29. Caprile, Giovanni. Director of Catholic Civil Affairs. 9-
5-57; # 21-014. "GICA." 

30. Caputo, Giuseppe. 11-15-71; # 6125-63. "GICAP." 
31. Casaroli, Agostino. Cardinal. Secretary of State (next 

to Pope) under Pope John Paul II since July 1, 1979 until 
retired in 1989. 9-28-57; # 41-076. "CASA." 

32. Cerruti, Flaminio. Chief of the Office of the University 
of Congregation Studies. 4-2-60; # 76-2154. "CEFLA." 

33. Ciarrocchi, Mario. Bishop. 8-23-62; # 123-A. "CIMA." 
34. Chiavacci, Enrico. Professor of Moral Theology, 

University of Florence, Italy. 7-2-70; # 121-34. "CHIE." 
35. Conte, Carmelo. 9-16-67; # 43-096. "CONCA." 
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36. Csele, Alessandro. 3-25-60; # 1354-09. "ALCSE." 
37. Dadagio, Luigi. Papal Nuncio to Spain. Archbishop of 

Lero. 9-8-67. # 43-B. "LUDA." 
38. D'Antonio, Enzio. Archbishop of Trivento. 6-21-69; # 

214-53. 
39. De Bous, Donate. Bishop. 6-24-68; # 321-02. "DEBO." 
40. Del Gallo Reoccagiovane, Luigi. Bishop. 
41. Del Monte, Aldo. Bishop of Novara, Italy. 8-25-69; # 

32-012. "ADELMO." 
42. Faltin, Danielle. 6-4-70; # 9-1207. "FADA." 
43. Ferraioli, Giuseppe. Member of Sacred Congregation 

for Public Affairs. 11-24-69; # 004-125. "GIFE." 
44. Franzoni, Giovanni. 3-2-65; # 2246-47. "FRAGI." 
45. Gemmiti, Vito. Sacred Congregation of Bishops. 3-25-

68; # 54-13. "VIGE." 
46. Girardi, Giulio. 9-8-70; # 1471-52. "GIG." 
47. Fiorenzo, Angelinin. Bishop. Title of Commendator of 

the Holy Spirit. Vicar General of Roman Hospitals. Controls 
hospital trust funds. Consecrated Bishop 7-19-56; joined 
Masons 10-14-57. 

48. Giustetti, Massimo. 4-12-70; # 13-065. "GIUMA." 
49. Gottardi, Alessandro. Procurator and Postulator 

General of Fratelli Maristi. Archbishop of Trent. 6-13-59; # 
2437-14. "ALGO." 

50. Gozzini, Mario. 5-14-70; # 31-11. "MAGO." 
51. Grazinai, Carlo. Rector of the Vatican Minor Seminary. 

7-23-61; # 156-3. "GRACA." 
52. Gregagnin, Antonio. Tribune of First Causes for 

Beatification. 10-19-67; # 8-45. "GREA." 
53. Gualdrini, Franco. Rector of Capranica. 5-22-61; # 21-

352. "GUFRA." 
54. Ilari, Annibale. Abbot. 3-16-69; # 43-86. "ILA." 
55. Laghi, Pio. Nunzio, Apostolic Delegate to Argentina, 

and then to U.S.A. until 1995. 8-24-69; # 0-538. "LAPI." 
56. Lajolo, Giovanni. Member of Council of Public Affairs 

of the Church. 7-27-70; # 21-1397. "LAGI." 
57. Lanzoni, Angelo. Chief of the Office of Secretary of 

State. 9-24-56; # 6-324. "LANA." 
58. Levi, Virgillio (alias Levine), Monsignor. Assistant 
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Director of Official Vatican Newspaper, L'Osservatore 
Romano. Manages Vatican Radio Station. 7-4-58; # 241-3. 
"VILE." 

59. Lozza, Lino. Chancellor of Rome Academy of St. 
Thomas Aquinas of Catholic Religion. 7-23-69; # 12-768. 
"LOLI." 

60. Lienart, Achille. Cardinal. Grand Master top Mason. 
Bishop of Lille, France. Recruits Masons. Was leader of 
progressive forces at Vatican II Council. 

61. Macchi, Pasquale. Cardinal. Pope Paul's Prelate of 
Honour and Private Secretary until he was excommunicated 
for heresy by Pope Paul VI. Was reinstated by Secretary of 
State Jean Villot, and made a Cardinal. 4-23-58; # 5463-2. 
"MAPA." 

62. Mancini, Italo. Director of Sua Santita. 3-18-68; # l551-
142. "MANI." 

63. Manfrini, Enrico. Lay Consultor of Pontifical 
Commission of Sacred Art. 2-21-68; # 968-c. "MANE." 

64. Marchisano, Francesco. Prelate Honour of the Pope. 
Secretary Congregation for Seminaries and Universities of 
Studies. 2-4-61; 4536-3. "FRAMA." 

65. Marcinkus, Paul. American bodyguard for imposter 
Pope. From Cicero, Illinois. Stands 6'4". President for Institute 
for Training Religious. 8-21-67; # 43-649. Called "GORILLA." 
Code name "MARPA." 

66. Marsili, Saltvatore. Abbot of Order of St. Benedict of 
Finalpia near Modena, Italy. 7-2-63; # 1278-49. "SALMA." 

67. Mazza, Antonio. Titular Bishop of Velia. Secretary 
General of Holy Year, 1975. 4-14-71. # 054-329. "MANU." 

68. Mazzi, Venerio. Member of Council of Public Affairs of 
the Church. 10-13-66; # 052-s. "MAVE." 

69. Mazzoni, Pier Luigi. Congregation of Bishops. 9-14-
59; # 59-2. "PILUM." 

70. Maverna, Luigi. Bishop of Chiavari, Genoa, Italy. 
Assistant General of Italian Catholic Azione. 6-3-68; # 441-c. 
"LUMA." 

71. Mensa, Albino. Archbishop of Vercelli, Piedmont, Italy. 
7-23-59; # 53-23. " MENA." 

72. Messina, Carlo. 3-21-70; # 21-045. "MECA." 



 321 

73. Messina, Zanon (Adele). 9-25-68; # 045-329. " AMEZ." 
74. Monduzzi, Dino. Regent to the Prefect of the Pontifical 

House. 3-11 -67; # 190-2. "MONDI." 
75. Mongillo, Daimazio. Professor of Dominican Moral 

Theology, Holy Angels Institute of Roma. 2-16-69; # 2145-22. 
"MONDA." 

76. Morgante, Marcello. Bishop of Ascoli Piceno in East 
Italy. 7-22-55; # 78-3601. MORMA." 

77. Natalini, Teuzo. Vice President of the Archives of 
Secretariat of the Vatican. 6-17-67; # 21-44d. "NATE." 

78. Nigro, Carmelo. Rector of the Seminary, Pontifical of 
Major Studies. 12-21-70; # 23-154. "CARNI." 

79. Noe, Virgillio. Head of the Sacred Congregation of 
Divine Worship. He and Bugnini paid 5 Protestant Ministers 
and one Jewish Rabbi to create the Novus Ordo Mass. 4-3-
61; # 43652-21. "VINO." 

80. Palestra, Vittorie. He is Legal Council of the Sacred 
Rota of the Vatican State. 5-6-43; # 1965. "PAVI." 

81. Pappalardo, Salvatore. Cardinal. Archbishop of 
Palermo, Sicily. 4-15-68; # 234-07. "SALPA." 

82. Pasqualetti, Gottardo. 6-15-60; # 4-231. "COPA." 
83. Pasquinelli, Dante. Council of Nunzio of Madrid. 1-12-

69; # 32-124. "PADA." 
84. Pellegrino, Michele. Cardinal. Called "Protector of the 

Church", Archbishop of Torino (Turin, where the Holy Shroud 
of Jesus is kept). 5-2-60; # 352-36. "PALMI." 

85. Piana, Giannino. 9-2-70; # 314-52. "GIPI." 
86. Pimpo, Mario. Vicar of Office of General Affairs. 3-15-

70; # 793-43. "PIMA." 
87. Pinto, Monsignor Pio Vito. Attaché of Secretary of 

State and Notare of Second Section of Supreme Tribunal and 
of Apostolic Signature. 4-2-70; # 3317-42. "PIPIVI." 

88. Poletti, Ugo. Cardinal. Vicar of S.S. Diocese of Rome. 
Controls clergy of Rome since 3-6-73. Member of Sacred 
Congregation of Sacraments and of Divine Worship. He is 
President of Pontifical Works and Preservation of the Faith. 
Also President of the Liturgical Academy. 2-17-69; # 32-1425. 
"UPO." 

89. Rizzi, Monsignor Mario. Sacred Congregation of 
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Oriental Rites. Listed as "Prelate Bishop of Honour of the 
Holy Father, the Pope." Works under top-Mason Mario Brini 
in manipulating Canon Law. 9-16-69; # 43-179. "MARI," 
"MONMARI." 

90. Romita, Florenzo. Was in Sacred Congregation of 
Clergy. 4-21-56; # 52-142. "FIRO." 

91. Rogger, Igine. Officer in S.S. (Diocese of Rome). 4-16-
68; # 319-13. "IGRO." 

92. Rossano, Pietro. Sacred Congregation of Non-
Christian Religions. 2-12-68; # 3421-a. "PIRO." 

93. Rovela, Virgillio. 6-12-64; # 32-14. "ROVI." 
94. Sabbatani, Aurelio. Archbishop of Giustiniana 

(Giusgno, Milar Province, Italy). First Secretary Supreme 
Apostolic Segnatura. 6-22-69; # 87-43. "ASA" 

95. Sacchetti, Guilio. Delegate of Governors - Marchese. 
8-23-59; # 0991-b. "SAGI." 

96. Salerno, Francesco. Bishop. Prefect Atti. Eccles. 5-4-
62; # 0437-1. "SAFRA" 

97. Santangelo, Franceso. Substitute General of Defense 
Legal Counsel. 11-12-70; # 32-096. "FRASA." 

98. Santini, Pietro. Vice Official of the Vicar. 8-23-64; # 
326-11. "SAPI." 

99. Savorelli, Fernando. 1-14-69; # 004-51. "SAFE." 
100. Savorelli, Renzo. 6-12-65; # 34-692. "RESA." 
101. Scanagatta, Gaetano. Sacred Congregation of the 

Clergy. Member of Commission of Pomei and Loreto, Italy. 9-
23-71; # 42-023. "GASCA." 

102. Schasching, Giovanni. 3-18-65; # 6374-23. 
"GISCHA," "GESUITA." 

103. Schierano, Mario. Titular Bishop of Acrida (Acri in 
Cosenza Province, Italy.) Chief Military Chaplain of the Italian 
Armed Forces. 7-3-59; #14-3641. "MASCHI." 

104. Semproni, Domenico. Tribunal of the Vicarate of the 
Vatican. 4-16-60; # 00-12. "DOSE." 

105. Sensi, Giuseppe Mario. Titular Archbishop of Sardi 
(Asia Minor near Smyrna). Papal Nunzio to Portugal. 11-2-67; 
# 18911-47. "GIMASE." 

106. Sposito, Luigi. Pontifical Commission for the 
Archives of the Church in Italy. Head Administrator of the 
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: ِٓ ا١ّ١ٌٓ األػٍٝ

١ٌؾ١ٛ . سٚثشرٛ وبٌفٟ

 .ع١ٍٍٟ

 :ِٓ ا١ّ١ٌٓ األعفً

. ثبٚي ِبسع١ٕىٛط

 .١ِخبئ١ً ع١ٕذٚٔب

Apostolic Seat of the Vatican. 
107. Suenens, Leo. Cardinal. Title: Protector of the Church 

of St. Peter in Chains, outside Rome. Promotes Protestant 
Pentecostalism (Charismatics). Destroyed much Church 
dogma when he worked in 3 Sacred Congregations: 1) 
Propagation of the Faith; 2) Rites and Ceremonies in the 
Liturgy; 3) Seminaries. 6-15-67; # 21-64. "LESU." 

108. Trabalzini, Dino. Bishop of Rieti (Reate, Peruga, 
Italy). Auxiliary Bishop of Southern Rome. 2-6-65; # 61-956. 
"TRADI." 

109. Travia, Antonio. Titular Archbishop of Termini 
Imerese. Head of Catholic schools. 9-15-67; # 16-141. 
"ATRA." 

110. Trocchi, Vittorio. Secretary for Catholic Laity in 
Consistory of the Vatican State Consultations. 7-12-62; # 3-
896. "TROVI." 

111. Tucci, Roberto. Director General of Vatican Radio. 6-
21-57; # 42-58. "TURO." 

112. Turoldo, David. 6-9-67; # 191-44. "DATU." 
113. Vale, Georgio. Priest. Official of Rome Diocese. 2-21-

71; # 21-328. "VAGI." 
114. Vergari, Piero. Head Protocol Officer of the Vatican 

Office Segnatura. 12-14-70; # 3241-6. "PIVE." 
115. Villot, Jean. Cardinal. Secretary of State during Pope 

Paul VI. He is Camerlengo (Treasurer). "JEANNI," "ZURIGO." 
116. Zanini, Lino. Titular Archbishop of Adrianopoli, which 

is Andrianopolis, Turkey. Apostolic Nuncio. Member of the 
Revered Fabric of St. Peter's Basilica. 
   117. Fregi, Francesco Egisto. 2-14-63; # 1435-87. 
   118. Tirelli, Sotiro. 5-16-63; # 1257-9. "TIRSO." 
   119. Cresti, Osvaldo. 5-22-63; # 1653-6. "CRESO." 
   120. Rotardi, Tito. 8-13-63; # 1865-34. "TROTA." 
   121. Orbasi, Igino. 9-17-73; # 1326-97. "ORBI." 
   122. Drusilla, Italia. 10-12-63; # 1653-2. "'DRUSI " 
   123. Ratosi, Tito. 11-22-63; # 1542-74 "TRATO." 
   124. Crosta, Sante. 11-17-63; # 1254-65. "CROSTAS. 

 :فً الموقع التالً P2وٌمكن قراءة القابمة الكاملة ألعضاء  
http://www.amnistia.net/news/gelli/lesnoms.htm 

http://www.amnistia.net/news/gelli/lesnoms.htm
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لزٍزٗ اٌّبع١ٔٛخ فٟ  -٠ٛؽٕب ثٌٛظ األٚي وبٌفٟ ثؼذ اٌؼضٛس ػٍٝ عضزٗ

 فشاؽٗ

 شادٌخِبع١ْٔٛٛ ٚو
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 ثطبلخ ػع٠ٛخ ع١ٍف١ٛ ث١شٌٛعىٟٛٔ فٟ اٌّبع١ٔٛخ فٟ ِؾفً ثشٚثبعٕذا دٚٞ

http://www.berlusconisilvio.com/tesserap2berlusconi.gif 
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 :الماسونٌة واالغتٌاالت

 :(صلى هللا علٌه وسلم)اغتٌال الرسول محمد 

من خباٌا التارٌخ التً ٌتم تجاهلها فً الكت  المدرسٌة أن الرسول محمد صلى هللا علٌه  
األول . مصدرٌن وٌؤتً التؤكٌد من. وسلم لم ٌتوفى وفاة طبٌعٌة بل تم اؼتٌاله على ٌد الماسونٌة

أنه حٌن زارته فً  العدٌد من المصادر اإلسبلمٌةوهو الشهٌد ذاته صلى هللا علٌه وسلم، الذي تذكر
مرضه األخٌر أم بشر بن البراء الذي توفً نتٌجة ألكل الشاة المسمومة معه فً خٌبر، أخبرها 

 .بؤن مرضه هذا هو نتٌجة ألثر سم الشاة التً أكلها بخٌبر
ففً كتا  تبدٌد الظبلم وهو أجزاء ترجمها عوض . انً هو القتلة أنفسهموالمصدر الث 

نجد فً الفصل الخامس  الخوري من نسخة صاموٌل جوناس أحد ورثة سر مإسسً الماسونٌة
 :والعشرٌن ما ٌلً

فً نهاٌة القرن السادس للدجال عٌسى، الذي ضاٌقنا بكذبه، : قال لٌفً موسى لٌفً"
وسن قوانٌن . ة، وٌقول أنه ٌهدي العرب إلى طرٌق اإلله الحقظهر دجال آخر ٌدعً النبو

فبرزنا . ونجح فً اجتذاب عدد كبٌر من األتباع فً وقت قصٌر. مغاٌرة لقوانٌن دٌننا الٌهودي
ولكن على . لنهاجم ادعاءاته، ورفعنا أصواتنا لنبٌن آلتباعه أنه مدع كذاب كما كان عٌسى

فٌوما بعد ٌوم ازداد عدد أتباع محمد، كما كان األمر مع . الرغم من ذلك لم ٌكن النجاح حلٌفنا
بالسٌف واإلرهاب جذبوا أتباعا حتى من أمتنا . فهاجمناهم كما هاجمنا أتباع عٌسى. عٌسى

حتى تمكنا من منع قومنا من . استخدموا التسامح والخداع فؤسرعوا فً التزاٌد. الٌهودٌة
غٌر أننا لم نستطع منع . م هم البسطاء كالعجماواتوالٌهود الذٌن انضموا إلٌه. التحول إلٌهم

 .ٌهم رغم معاركنالالوثنٌٌن من االنضمام إ
. لقد امرنا الٌهود بمهاجمة الدٌانتٌن، دٌانة عٌسى ودٌانة محمد كؤعداء لدٌننا الٌهودي 

ولهذا أمرنا المعابد أن تمتنع بصرامة عن اعتبار . لقد قلت دٌانتٌن واألحرى أن أقول ملحقات
 .واآلخرون هم فاسدون. فال دٌن غٌر دٌننا الٌهودي. تلك الملحقات دٌانات

لم تكن المشاكل التً سببها عٌسى الدجال كافٌة حتى ٌؤتً هذا الدجال اآلخر وٌسبب لنا  
أما هذا األخٌر فلم ٌكن ذلك ضرورٌا . األول صلبناه. إن ردنا هو من نوع واحد. مشاكل أكبر

 ".معه ألننا سنقتله بالسم
 

من أثر سم ( صلى هللا علٌه وسلم)المصادر اإلسالمٌة التً ذكرت موضوع استشهاد الرسول 
 :خٌبر

 (313ص /  1ج ) –تفسٌر ابن كثٌر  .1
 (163ص /  5ج ) -تفسٌر القرطبً  .1
 (311،311 ص/  7ج ) -تفسٌر البغوي  .3
 (413ص /  1ج ) -تفسٌر األلوسً  .4
 (391ص /  1ج ) -تفسٌر البحر المحٌط  .5
 (11ص /  16ج )، (111ص /  1ج ) -رازي تفسٌر ال .6
 (431، 419ص /  1ج ) -نظم الدرر للبقاعً  .7
 (453ص /  15ج )، (151ص /  5ج ) -تفسٌر اللباب البن عادل  .8
 (119ص /  7ج ) ،(165ص /  1ج ) -تفسٌر النٌسابوري  .9

 (119ص /  1ج ) -الكشاف  .11
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 (441ص /  5ج ) -تفسٌر الخازن  .11
 (114ص /  5ج ) -التحرٌر والتنوٌر  .11
 (115ص /  1ج ) -تفسٌر ابن عرفة  .13
 (397ص /  1ج ) -تفسٌر القشٌري  .14
 (118ص /  1ج ) -تفسٌر حقً  .15
 (341ص /  13ج ) -صحٌح البخاري  .16
 (111-99ص /  11ج ) -سنن أبً داود  .17
 (386ص /  11ج ) -سنن ابن ماجه  .18
 (461ص /  48ج ) -مسند أحمد  .19
 (11ص /  11ج ) -السنن الكبرى للبٌهقً  .11
 (19ص /  11ج ) -عبد الرزاق مصنف  .11
 (391ص /  3ج ) -اإلبانة الكبرى البن بطة   .11
ص /  11ج ) ،(181ص /  11ج ) -المستدرك على الصحٌحٌن للحاكم  .13

319) 
 (158ص /  8ج )، (361ص /  4ج ) -دالبل النبوة للبٌهقً  .14
 (78ص /  1ج ) -سنن الدارمً  .15
 (181ص /  15ج ) -معرفة السنن واآلثار للبٌهقً  .16
 (81ص /  5ج ) -ند الشامٌٌن للطبرانً مس .17
 (378ص /  1ج ) -القدر للفرٌابً  .18
 (11ص /  1ج ) -جامع معمر بن راشد  .19
 (145ص /  3ج ) -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكابً  .31
ص /  11ج ) ،(466ص /  11ج ) ،(131ص /  1ج ) -كنز العمال  .31

467)  
ج )، (347-346ص /  34ج ) ،(165ص /  14ج ) -المسند الجامع  .31

 (61ص /  53ج )، (111ص /  41
 (136ص /  11ج ) -تحفة األشراف  .33
 (411ص /  5ج ) -روضة المحدثٌن  .34
 (198ص /  3ج ) -مشكاة المصابٌح  .35
 (13 -11ص /  11ج ) -صحٌح وضعٌف سنن أبً داود  .36
ص /  18ج ) ،(66ص /  11ج ) -صحٌح وضعٌف الجامع الصغٌر  .37

389) 
ج )، (158ص /  11ج )، (149ص /  11ج ) -ر فتح الباري البن حج .38

 (315-314ص /  16
 (418ص /  9ج ) -شرح ابن بطال  .39
 (33ص /  11ج ) -عون المعبود  .41
 (53ص /  1ج ) -تؤوٌل مختلف الحدٌث  .41
 (571ص /  5ج ) -فٌض القدٌر  .41
ص /  8ج ) -( 1997ماٌو  -فتوى الشٌخ عطٌة صقر)فتاوى األزهر  .43

134) 
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 (15ص /  11ج ) -المحلى  .44
 (81ص /  1ج ) -أحكام أهل الذمة  .45
 (199ص /  3ج ) -اآلداب الشرعٌة  .46
 (449ص /  4ج ) ،(411-399ص /  3ج ) -السٌرة النبوٌة البن كثٌر  .47
/  11ج )، (134ص /  5ج ) ،(434ص /  1ج ) -سبل الهدى والرشاد  .48

 (313ص 
 (317ص /  1ج ) -الشفا  .49
 (81ص /  4ج ) -الروض األنف  .51
 (111ص /  4ج ) ،(197ص /  3ج ) -زاد المعاد  .51
 (337ص /  1ج ) -سٌرة ابن هشام  .51
 (678ص /  1ج ) -مغازي الواقدي  .53
 (111ص /  4ج ) -اإلصابة فً معرفة الصحابة  .54
ج )، (136ص /  1ج ) ،(113ص /  1ج ) -الطبقات الكبرى البن سعد  .55

 (314ص /  8
 (313ص /  1ج ) -تارٌخ الطبري  .56
 (311ص /  1ج ) -الكامل فً التارٌخ  .57
 (34ص /  1ج ) -تارٌخ الرسل والملوك  .58
 (186ص /  1ج ) -مختصر تارٌخ دمشق  .59
 (94ص /  1ج ) -المختصر فً أخبار البشر  .61
 (91ص /  1ج ) -الدرر فً اختصار المغازي والسٌر  .61
 (161ص /  1ج ) -تارٌخ مكة المشرفة والمسجد الحرام  .61
 (151ص /  1ج ) ،(143ص /  1ج ) -تارٌخ اإلسالم للذهبً  .63
 (146ص /  5ج ) ،(141ص /  4ج ) -لبداٌة والنهاٌة ا .64
 (76ص /  1ج ) -العقد الفرٌد  .65
 (161ص /  5ج ) -نهاٌة األرب فً فنون األدب  .66
 (95ص /  1ج ) -التنبٌه واإلشراف  .67
 (36ص /  1ج ) -نثر الدر  .68
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 :(عمر وعثمان وعلً)اغتٌال الخلفاء الراشدٌن 

لى ٌد أبو لإلإة المجوسً، وهو أحد من تم كان اؼتٌال عمر ع: اغتٌال عمر بن الخطاب
وقد ذكر عبدالرحمن بن أبً . وكان ٌكن كرها عمٌقا للمسلمٌن. سبٌهم بمعركة نهاوند ضد الفرس

بكر بؤنه شاهد أبو لإلإة ٌتناجى مع جفٌنة النصرانً والهرمزان القابد الفارسً، وأنهم حٌن رأوه 
. صلٌن الذي طعن به عمر بن الخطا  فٌما بعداضطربوا وسقط من ٌد أبو لإلإة الخنجر ذي الن

حشد هإالء كع  األحباروكان وراء 
ٔ
 .الٌهودي الذي ادعى اإلسبلم وعٌٌنة بن حصن الفزاري 

حدثنا محمد بن ٌحٌى بن علً المدنً قال ، حدثنً عبد  "(: 890، ص 3جاريخ انًديُة، ج)

بن زٌد ابن أسلم ، عن أبٌه ، عن  العزٌز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنً عبد هللا
ٌا أمٌر : لما قدم عمر رضً هللا عنه من مكة فً آخر حجة حجها أتاه كعب فقال : جده قال 

: وما ٌدرٌك ٌا كعب ؟ قال : المإمنٌن ، اعهد فإنك مٌت فً عامك ، قال عمر رضً هللا عنه 
ونسبً ، عمر بن الخطاب ؟ قال أنشدك هللا ٌا كعب هل وجدتنً باسمً . وجدته فً كتاب هللا 

فلما أصبح الغد غدا علٌه كعب . اللهمَّ ال، ولكنً وجدت صفتك وسٌرتك وعملك وزمانك : قال 
بقٌت لٌلتان ، فلما أصبح الغد غدا علٌه كعب قال : ٌا كعب فقال كعب : فقال عمر رضً هللا عنه 

 :.ال عمر رضً هللا عنه ق: فؤخبرنً عاصم بن عمر بن عبٌد هللا بن عمر قال : عبد العزٌز 
ها  ٌواعـدنً كعـٌب ثالثاً ٌعـدُّ

 وال شكَّ أن القولَ ما قاله كعبُ                    
 وما بً لقاء الموت إنً لمٌـت

مـا فً الذنـِب ٌتبُعـه الذنبُ                      ولكنَّ
ولكن كان أمر هللا  بلى ،: ألم أنهك ؟ قال : فلما طعن عمر رضً هللا عنه دخل علٌه كعب فقال 

 ".قدرا مقدوراً 
. ولنا أن نعج  فكٌؾ ٌعرؾ بشر بمإامرة قبل وقوعها دون أن ٌكون على علم بؤطرافها 

فواصلت . فقد خشٌت الماسونٌة الهزٌمة رؼم ما بذلته من مال وجهد فً سبٌل تدمٌر اإلسبلم
الخبلفة إلى ملك عضد،  سٌاسة اؼتٌال الخلفاء بداٌة بعمر ثم عثمان ثم علً حتى ارتضت تحول

. ووقع فً ظنها أنها نجحت فً ضر  اإلسبلم حٌن تحول حكم العدل والشورى إلى حكم ملوك
وما كانت وفاة عمر بن عبدالعزٌز مسموما إال جزءا من من المراقبة اللصٌقة التً فرضتها 

 .الماسونٌة لكً تضمن عدم عودة الحكم فً اإلسبلم إلى الطرٌق الصحٌح
األثٌم عبدهللا بن سبا الذي تظاهر  ابتدأت الفتنة بدسابس الٌهودي :ثمان بن عفاناغتٌال ع 

وقد وجد فً . األكاذٌ  عن سٌاسته وأعماله  بالتشٌع لعلً ، واالنتقاص من عثمان ، وأخذ ٌنشر
وقد استجا  للفتنة . ومصر، مرتعا لتروٌج أكاذٌبه دهماء األمصار الكبرى ، الكوفة والبصرة

وحدٌثً العهد باإلسبلم، ممن لم ٌعرفوا قدر عثمان، ولم ٌشهدوا  من طالبً الزعامة،رإوس الشر 
وسبقه إلى اعتناقها، ورضى رسول هللا صلى اللع علٌه وسلم عنه، وشهادته له  ببلءه فً الدعوة،

اإلسبلم  ، ونسٌان آدا ع الطمع الدنٌوي، مع طٌف الشبا وهكذا تعاون الدس الٌهودي، م  بالجنة
هللا، تعاون كل  لً األمر، وكبار صحابة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وقدماء الدعاة إلىمع أو

الجلٌل، وهو فوق الثمانٌن من  ذلك على إٌجاد الفتنة الكبرى التً ابتدأت بقتل الخلٌفة الصحابً

                                                 
0

عمر بن فً زمن  المدٌنةأسلم زمن أبً بكر وقدم . كان فً الجاهلٌة من كبار علماء الٌهود. أبو إسحاق. هو كع  بن ماتع بن ذي هجن الحمٌري الٌمانً 
من ، متٌن الدٌانة، كان حسن اإلسبلم. فكان ٌحدثهم عن الكت  اإلسرابٌلٌة وٌؤخذ السنن عن الصحابة، هللا علٌه وسلم فجالس أصحا  النبً صلىالخطا  

ومع ذلك فإن بعض العلماء ٌتهمونه بؤنه أحد الذٌن أدخلوا تفاسٌر التوراة وما . وتوفً فٌها حمصثم سكن ، ؼازٌا مع الصحابة الشامخرج إلى . نببلء العلماء
 .ولهذا السب  فإن بعض الثقات كابن قتٌبة والنووي ال ٌروون عنه أبدا. بها من أساطٌر وخرافات فً الثقافة اإلسبلمٌةأحاط 

http://history.al-islam.com/Placesdef.asp?Place=249%20
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ظش٠ؼ أثٟ ٌإٌإح اٌّغٛعٟ لبرً ػّش ثٓ 

 ِضاس ِمذط ػٕذ اٌؾ١ؼخ. اٌخطبة

وحدتهم، وتفرٌقهم إلى شٌع وأحزا ، كل  عمره، ثم انتهت إلى تفرٌق كلمة المسلمٌن ، وتمزٌق
 .بتخطٌط من أعضاء القوة الخفٌة، الماسونٌة وكان كل ذلك.   بما لدٌهم فرحونحز
  :اغتٌال علً بن أبً طالب 
وبنفس طرٌقة الؽدر تم اؼتٌال على بن أبً طال  على ٌد أحد الخوارج وٌدعى  

والماسونٌة فً كل تلك االؼتٌاالت ال . عبدالرحمن بن ملجم الذي كان االؼتٌال مهره لمحبوبته
هر للعلن بل هً تحرك اآلخرٌن لٌكونوا ٌدها الضاربة فتارة تحرك الثورة فً األمصار وتارة تظ

 .ولكن المهم هو إحكام التنفٌذ. تحرك المجوس وتارة تحرض الخوارج
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 :محاولة اغتٌال صالح الدٌن

 صبلح الدٌن األٌوبً على موعد معكان  م7ٙٔٔهـ 7ٔ٘ذي القعدة  ٔٔلٌلة األحد فً  
( األسدي جاولً)ل الموت من الحشاشٌن اإلسماعٌلٌة، فبٌنما كان فً خٌمة األمٌر الكردي رس

شا  مفتول  اقتحم الخٌمة ،وهما ٌستعرضان الخرابط الحربٌة ضد الصلٌبٌٌن، قابد أركانه
المسموم صدم  العضبلت ٌلمع فً ٌمناه خنجر هوى به على رأس صبلح الدٌن، ولكنه النصل

بتوجٌه طعنة إلى الخد  التً تؽطً رأسه فؤدرك المجرم أنه أخطؤ هدفه فقام الزردٌة من الحدٌد
كان ثبلثة من الشبان  وخبلل لحظات. فجرحه، وانقض الضباط األكراد على الرجل فقتلوه

والضباط قبل أن ٌقعوا صرعى فً  ٌتدافعون إلى الخباء بنفس الطرٌقة، فقتلوا العدٌد من الجنود
 .والجرأة ة بؽاٌة الدهاءمحاولة االؼتٌال المدبر

وحاكم المدٌنة  جرت محاولة اؼتٌال صبلح الدٌن األٌوبً فً مدٌنة إعزاز القرٌبة من حل 
سنان راشد )النصٌرٌة  ٌتصل بالملك الصلٌبً رٌموند الثالث حاكم طرابلس، وشٌخ( كمشتكٌن)

 .شٌخ الجبل، للتخلص من صبلح الدٌن األٌوبً( الدٌن
وكانت الماسونٌة وراء . األولى من نوعها التً ٌتعرض لها صبلح الدٌنهذه المحاولة  ولم تكن

ٌون الماسون، زتلك المحاولة عن طرٌق فرسان المعبد الصلٌبٌٌن الماسون، وبرٌوري 
 .والحشاشون الماسون الشٌعة
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 :جرابم جاك السفاح

شعة قتلت حدثت خمس جرابم ب. بٌنما كانت الملكة فٌكتورٌا تحكم برٌطانٌا 333ٔفً عام  
عرفت هذه الجرابم بجرابم جاك . ولم ٌتم العثور على القاتل. فٌها خمس عاهرات انجلٌزٌات

وقد وجهت أصابع االتهام إلى . السفاح حٌث كان القاتل ٌبعث برسابل إلى الشرطة تحت هذا االسم
 :الماسونٌة لؤلسبا  التالٌة

 ٌر إلى كونها جرابم هادفةكانت جرابم القتل ضد خمس نساء فً تسعة أسابٌع مما ٌش. 

  ًقسم الدم الماسونًتم التمثٌل بجثث الضحاٌا بنفس األسلو  الوارد ف. 

  تم العثور بجان  جثة إحدى الضحاٌا على رسالة بها كلمةJuwes  والتً تشٌر إلى
وقد تمت إزالة الرسالة سرٌعا على ٌد قابد . الخونة الثبلثة فً قصة حٌرام ابٌؾ الماسونٌة

ن الذي كان ربٌسا ألحد المحافل الهامة فً ذلك العام وهو محفل كواتور شرطة لند
 .كوروناتً، وذلك على الرؼم من اعتراض المحققٌن اآلخرٌن

  تمت الجرٌمة األخٌرة فً ٌوم االنعقاد الربع سنوي لمحفل كواتور كوروناتً الذي كان
 .قرٌبا من مسرح الجرٌمة

  من الملكة فٌكتورٌا التً طلبت من كبٌر وقد فسرت الجرابم على أنها قد تمت بطل
أطبابها السٌر ولٌام جل والذي كان ماسونٌا عرٌقا، أن ٌنقذ العرف البرٌطانً من فضٌحة قد 

والذي  تطٌح به حٌث كان حفٌد الملكة وهو ورٌث العرف الثانً األمٌر إدوارد دوق كبلرنس
مذهبها مؽاٌر لمذه  األمٌر ) كروك تدعً أنً على عبلقة بفتاة فقٌرة كاثولٌكٌة كان ماسونٌا

ؼٌر  ةونتج عن هذه العبلقة ابن(. الذي ٌصبح حٌن تولٌه العرف رأس الكنٌسة اإلنجلٌزٌة
تزوج األمٌر من الفتاة سرا واستؤجر إحدى الشاهدات على الزواج لتعمل كمربٌة  وقد. ةشرعٌ
وهنا . تها فً السر الملكًوتحولت هذه المربٌة فٌما بعد إلى فتاة لٌل وشاركت زمٌبل. للطفل

. قام السٌر ولٌام جل بتطبٌق طقوس الماسونٌة الخاصة باالنتقام ممن ٌهددها أو ٌهدد أعضاءها
وقام بذلك بمعاونة ماسون آخرٌن وبتواطإ من الماسون الموجودٌن فً صفوؾ الشرطة الذٌن 

 .عنى السابقإحٌاء تلك القصة وأكد على الم From Hellوقد أعاد فٌلم . أخفوا آثاره
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غج١ت اٌٍّىخ  -اٌغ١ش ١ٌٚبَ عً: عبن اٌغفبػ

 ِبعٟٛٔ ػش٠ك -ف١ىزٛس٠ب

 -لبئذ ؽشغخ ٌٕذْ -اٌغ١ش ؽبسٌض ٚاسْ

 سئ١ظ ِؾفً وٛارٛس وٛسٚٔبرٟ
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األ١ِش ئدٚاسد ٚأخٖٛ 

عٛسط اٌخبِظ اٌزٞ لبد 

ثش٠طب١ٔب فٟ اٌؾشة 

 ٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ ا

 األ١ِش ئدٚاسد 
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سعبئً عبن اٌغفبػ ئٌٝ 

 اٌصؾف ٚاٌّؾمم١ٓ 
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سعبئً عبن اٌغفبػ ئٌٝ 

 اٌصؾف ٚاٌّؾمم١ٓ 

سعُ ٌطش٠مخ اٌزّض١ً 

 ثغضخ ئؽذٜ اٌعؾب٠ب 
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 :اغتٌال جون كٌنٌدي

. لم ٌكن اؼتٌال حون كٌنٌدي  سوى نتٌجة لكونه لم ٌعد رجل المرحلة كما أراده الماسون 
ولم تكن الماسونٌة على استعدادا . لم تكن رؼبته فً إشعال الحرو  على المستوى المطلو ف

. وهكذا كان الحل أن ٌؽٌبه الموت. تضع له بدٌبل بواسطة االنتخاباتلبلنتظار لمدة أطول لكً 
ولم ٌشفع له عند الماسونٌة كون أبٌه من النورانٌٌن الكبار أو كونه صدٌقا شخصٌا ألنطوان الفً 

الذي كان ٌشاركه الطقوس الشٌطانٌة قبل أن ٌعلن إنشاء كنٌسته )مإسس كنٌسة الشٌطان 
 (.بسنوات

. ة بحٌث ألصقت تهمة االؼتٌال بشخص برئ هو لً هارفً أزوالدوتم تدبٌر الجرٌم 
والذي اؼتٌل فً الٌوم التالً قبل أن ٌتم استجوابه، ثم قتل من قتله كذلك بحٌث أخفٌت آثار الجهة 

وكانت لجنة التحقٌق التً شكلت لكشؾ مبلبسات الجرٌمة هً من . التً وقفت وراء الجرٌمة
وتم تولٌة الربٌس الجدٌد والذي كان ناببا . ملؾ باتهام أزوالدفتم إؼبلق ال. أعضاء الماسونٌة

 .للربٌس وهو الماسونً لٌندون جونسون
 

: ِغبس اٌشصبصخ اٌزٟ لزٍذ و١ٕذٞ

 اٌشصبصخ اٌؼغ١جخ 

 عْٛ و١ٕ١ذٞ 
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 ٌٟ ٘بسفٟ أصٚاٌذ عْٛ و١ٕ١ذٞ لز١ال

ِٛوجٗ لجً و١ٕ١ذٞ فٟ 

 أْ ٠زُ اغز١بٌٗ ثذلبئك
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 ِغبس ِٛوت و١ٕ١ذٞ ٚأِبوٓ ٘بِخ فٟ اٌغش٠ّخ



 341 

 :اغتٌال األمٌرة دٌانا

كان اؼتٌال األمٌرة دٌانا لؽزا كبٌرا وإن اتجهت أصابع االتهام نحو العابلة المالكة  
والسب  فً ذلك  أن األمٌرة دٌانا . لٌزابٌث الثانٌةالبرٌطانٌة وخاصة األمٌر فٌلٌ  زوج الملكة إ

كانت على خبلؾ دابم مع زوجها األمٌر شارلز وقامت بخٌانته عدة مرات كما فعل هو األمر 
ولكن كانت القشة التً قصمت ظهر . ذاته

البعٌر هً أن األمٌرة ستتزوج من عماد 
. الفاٌد ابن الملٌاردٌر المصري محمد الفاٌد

. مر ال ٌرضً الماسونٌةوكان هذا األ
فكٌؾ تتزوج األمٌرة دٌانا من مصري 

وهً ( حتى وإن كان بالمسمى فقط)مسلم 
والدة ملك برٌطانٌا القادم الذي ٌصبح فور 

 .ٌه العرف راس الكنٌسة البرٌطانٌةتول
وكذلك لم تكن الماسونٌة على استعداد أن 
تتزوج األمٌرة التً ٌحبها المبلٌٌن فً 

حتى ال ٌحظى اإلسبلم العالم من مسلم 
بدعاٌة كبرى فً الوقت الذي تعمل الماسونٌة فٌه على تشوٌه صورة اإلسبلم تماما لدفع الؽر  
المسٌحً لكً ٌدعم إسرابٌل ضد المسلمٌن فٌكون من السهل إشعال فتٌل الحر  األخٌرة التً 

اؼتٌال األمٌرة فً  وكان. تكون نتٌجتها تولً الدجال وأعوانه الحكم فً العلن كما وقع فً ظنهم
وقت حرج للماسونٌة فهً كانت ستتزوج قبٌل بدأهم الحر  الثالثة ولم ٌكونوا على استعداد لكً 

 .تفسد فتاة الهٌة أعمالهم الكبٌرة
أحد ضباط المخابرات  وجاء تؤكٌد تورط الماسونٌة فً عملٌة االؼتٌال على لسان 

راته تورط الماسونٌة والمخابرات البرٌطانٌة فً خادم دٌانا الذي ذكر فً مذك البرٌطانٌة وكذلك
ؼتٌال لكً ٌبدو وتم تدبٌر اال. دوق كنتقتلها تنفٌذا ألوامر األستاذ األعظم للماسونٌة البرٌطانٌة 

واعتمدوا على . كحادثة قام بها سابق أخرق مخمور
أبواق 

الصحافة التً ٌسٌطرون علٌها لكً 
ة الناس تإكد كونها حادثة والباقً تركوه لذاكر

 .الضعٌفة التً ستنسى االؼتٌال بعد ذلك باٌام قلٌلة
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 اٌغ١بسح ثؼذ اٌؾبدس

 ٔصت دا٠بٔب فٟ ثبس٠ظ
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سعبٌخ وزجزٙب د٠بٔب لجً اٌؾبدس رزوش ف١ٙب 

 ِخبٚفٙب ِٓ أْ ؽبدس ع١بسح ٠ذثش ٌٙب

 دٚق وٕذ -األعزبر األػظُ ٌٍّبع١ٔٛخ اإلٔغ١ٍض٠خ
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 :اغتٌال السادات

حدث األمر ذاته مع أنور السادات ربٌس . فتم اؼتٌالهكما أن كٌنٌدي لم ٌعد رجل المرحلة  
واشترك فً عدة . فالرجل الذي كان ٌدعى الربٌس المإمن، كان ماسونٌا منذ شبابه. مصر

ة كما كان من مرٌدي عزٌز المصري وهو الضابط العربً فً الجٌف العثمانً جمعٌات سرٌ
وقد تمت ترقٌة . والذي كان مإسسا لعدة جمعٌات سرٌة عربٌة كانت على ارتباط بالماسونٌة

من قبل المحفل السامً السوري  8٘3ٔ/ٕ/ٕٔ من الطقس االسكتلندي فً ٖٖلدرجة السادات ل
بٌسً ٌتمثل فً ترتٌ  فوز مصر بنصر جزبً ٌطفا ؼض  وكان دوره الر. للدرجات العلٌا

حتى ٌمكن لهم أن ٌتقبلوا فكرة السبلم مع إسرابٌل، مما ٌمكن من . 8ٙ7ٔالمصرٌٌن بعد هزٌمة 
إخراج مصر من مٌزان المعركة فتختل الكفة لصالح إسرابٌل وتتمكن من فرض شروطها على 

والمصرٌون ٌكنون كرها عمٌقا إلسرابٌل إثر  وهذا بالطبع لم ٌكن ممكنا. الدول العربٌة األخرى
األول، تمكٌن مصر من االنتصار الجزبً على . فتمثل دور السادات فً أمرٌن. الهزٌمة المهٌنة

 .والثانً هو توقٌع معاهدة سبلم بٌن مصر وإسرابٌل. إسرابٌل، فٌنسى المصرٌون ثؤرهم معها
اله على ٌد جماعات متطرفة تم تموٌلها تم اؼتٌ. وبعد أن أتم السادات تنفٌذ المطلو  منه 

من قبل المخابرات األمرٌكٌة، بحٌث كان المطلو  هو التخلص من رجل المرحلة السابقة 
. السادات، مع اإلبقاء على الرجل المطلو  لكً ٌكون رجل المرحلة القادمة، محمد حسنً مبارك

لجماعة فً تل أبٌ  مبسوطٌن ابؤن  87٘ٔت حٌن عٌنه ناببا له فً عام والذي قال عنه السادا
وكان المطلو  من مبارك أن ٌتصالح مع العر  أوال، ثم ٌذه  بهم إلى التوقٌع على . منه

، فٌدمر بالسبلم ما معاهدات سبلم بشروط إسرابٌل، وفً الوقت ذاته ٌقوم بتدمٌر مصر من الداخل
 .ةلتالٌرحلة اثم ٌتخلصون منه لكً ٌصعد رجل الم. لم تستطع إسرابٌل تدمٌره بالحر 

 

 اٌغبداد فٟ اٌى١ٕغذ
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 :اغتٌال عرفات

ثم فجؤة . فالرجل رؼم عمره المدٌد كان ٌتمتع بصحة جٌدة. أحاط الؽموض بوفاة عرفات 
كذلك لم ٌتم . تدهورت صحته ألسبا  مجهولة ولم تستطع التحلٌبلت الطبٌة أن تكشؾ أسبا  ذلك

ة عرفات هً نتٌجة سم مشابه لما استدعاء طبٌبه الخاص الدكتور أشرؾ الكردي الذي أكد أن وفا
حٌث أنه كان الطبٌ  . استخدمته المخابرات اإلسرابٌلٌة ضد قٌادي حماس فً األردن خالد مشعل

والذي لم ٌتمكنوا من اكتشافه وكاد ٌودي بحٌاة مشعل، لوال أن . الذي عالجه من آثار السم
ل وأخبرهم أنه لن ٌطلق الماسونً العرٌق الحسٌن بن طبلل، تحدث إلى أصدقابه فً إسرابٌ

. سراح عمبلبهم الذٌن قبض علٌهم فً العملٌة ما لم ٌسرعوا بتقدٌم الترٌاق الذي ٌعالج هذا السم
وقد قال . وكان أن قدموا الترٌاق فعبل فشفً خالد مشعل دون أن ٌكتشؾ سر السم المستخدم
لى خالد الطبٌ  إن األعراض التً ظهرت على عرفات هً نفس األعراض التً ظهرت ع

أبً العبلء هو من قدم له  ولٌس من المستبعد أن ٌكون أحد المقربٌن منه مثل أبً مازن أو. مشعل
ة اؼتٌال عرفات فً إحدى رٌوقد أكد الكات  الكبٌر محمد حسنٌن هٌكل نظ .السم اإلسرابٌلً

ارون وذكر أن عرفات كان عنده إحساس بما ٌنتظره، وأن ش. حلقات برنامجه على قناة الجزٌرة
 .بؤنهم سٌقتلون عرفات أكثر من مرة ووزراءه صرحوا

وكان المطلو  أن ٌزاح الرجل الذي لم ٌعد رجل المرحلة وأصبح وجوده ؼٌر مرؼو   
فالطرٌق ٌج  أن تفسح لٌتولى الحكم الماسون الفلسطٌنٌون من أمثال أبو مازن عرا  . فٌه

فً فلسطٌن الذٌن ٌتبلعبون بشعبهم خدمة  اتفاقٌات أوسلو وأبو قرٌع وؼٌرهم من رموز الماسونٌة
  .للدجال وأعوانه

 

 

ػشفبد ثؼذ أْ 

 ؽطّٗ اٌغُ
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 :اغتٌال رفٌق الحرٌري

كان اؼتٌال الحرٌري عمبل متقنا فالرجل كان ٌستخدم أحدث طرق مكافحة القنابل لتؤمٌن  
وأسبا  اتهام الماسونٌة هً . موكبه وهً طرق ال ٌوجد مثٌل لها سوى لدى الربٌس األمرٌكً

 :التالً

 ٌري رؼم معارضته للوجود السوري كان ٌدعو إلى حل متعقل على عكس ؼبلة الحر
وقد أخبر الصحفٌٌن . المعارضة مثل الدرزي جنببلط والماسونً المسٌحً مٌشٌل عون

مما ٌبعد االتهام عن سورٌا التً ال ٌمكن إال أن تكون مختلة . بذلك قبٌل مصرعه بدقابق
فهل . معتدل الوحٌد فً المعارضة ضد وجودهاعقلٌا إذا ما فكرت فً اؼتٌال الصوت ال

 .تترك عون وجنببلط وتؽتال الحرٌري؟ أمر ؼٌر منطقً

  تنظٌم القاعدة الذي ٌفتخر دابما باالؼتٌاالت التً ٌقوم بها أو ٌقوم بها اآلخرون، أصدر
: بل واتهم إحدى الجهات الثبلث. ٌنفً فٌه أي دخل له فً العملٌة ٕ٘ٓٓ/ٕ/٘ٔبٌانا فً 
 .رات السورٌة والموساد والمخابرات اللبنانٌةالمخاب

  أصدر البٌت األبٌض فً نفس الٌوم بٌانا ٌندد فٌه بالعملٌة وٌتهم سورٌا بالضلوع فٌها قبل
بمعنى أنهم ٌقومون بالعملٌة ثم ٌلقون بالبلبمة على اآلخرٌن فورا حتى . أن ٌبدأ التحقٌق

 .تتجه أنظار الناس نحو من ٌتهمون

 دمة فً العملٌة ال تتوافر إال لجهاز مخابرات قوي مثل المخابرات المركزٌة التقنٌة المستخ
فلبنان . وٌمكن أن التنفٌذ قد تم بؤٌد محلٌة من الشرطة أو المخابرات اللبنانٌة. أو الموساد

بلد تزدهر فٌه المحافل الماسونٌة، وال ٌستبعد تعاون الموساد مع تلك المحافل لترشٌح أحد 
 .ابرات لٌعمل على تنفٌذ العملٌة بٌنما توفر له الموساد التقنٌة البلزمةاعضاءها من المخ

 فعون عاد من فرنسا مظفرا وقد طالت . كانت المصلحة فً العملٌة هً لجهات بعٌنها
وجنببلط ظهر بمظهر الزعٌم القوي للمعارضة بعد أن أزاح الزعٌم . أظافره ولسانه

حدة تمكنا بعد االؼتٌال من طرد عدوهما وإسرابٌل والوالٌات المت. الشعبً الحرٌري
وهكذا فالجمٌع . سورٌا من منطقة حٌوٌة مما ٌشكل فراؼا عسكرٌا لن تمؤله إال إسرابٌل

 .رابحون نتٌجة لتلك العملٌة المحكمة
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 :الماسونٌة والشٌعة

من ذلك مع فهً لم تتمكن . إذا كانت الماسونٌة قد تمكنت من اختراق المسٌحٌة منذ البداٌة 
فحاولت كما رأٌنا اؼتٌال رموزه وقٌادته وفً الوقت نفسه تفتقت اذهان الماسونٌة عن . اإلسبلم

فكان أن اندس عبدهللا بن سبؤ . فكرة نجحت من خبللها فً تفرقة المسلمٌن وتضلٌل بعضهم
ر الٌهودي وسط المسلمٌن وادعى بؤن علً بن أبً طال  هو األحق بالخبلفة من أبً بكر وعم

وأن الرسول محمدا صلى هللا علٌه وسلم اختصه بها دون هإالء وبهذا فهم مؽتصبون . وعثمان
ومن أجل . وأخذ ٌروج لدعواه حتى صدقها بعض المسلمٌن الذي عرفوا فٌما بعد بالشٌعة. للخبلفة

تً انتهت ذلك قامت حرو  بٌن المسلمٌن فٌما عرؾ بالفتنة الكبرى بٌن علً ومعاوٌة وال
 .م ثم بمصرع علًبالتحكٌ

بل تطور . وبدأت الماسونٌة فً تطوٌر فكر الشٌعة فلم ٌعد الموضوع مجرد خبلؾ سٌاسً 
إلى أن قالت بعض فرق الشٌعة بؤن النبوة كانت ستنزل على علً بن أبً طال  ثم أخطؤ الملك 

أبً  وؼالى بعضهم فوصل إلى حد تؤلٌه علً بن. المكلؾ بالوحً فؤنزلها على محمد بن عبدهللا
وٌقول الشٌعة باقوال ما أنزل هللا بها من سلطان مثل جواز نكاح الدبر . طال ، وهو منهم براء
وأنه إذا تؽٌ  السٌد عن إمامة . وجواز خلوة الفتاة والمرأة مع السٌد. وأكل طٌن قبر الحسٌن

م فضبل عن لطمهم الخدود وضربه. صبلة الجمعة فبل تتم إقامة صبلة الجمعة فً ذلك الٌوم
ألنفسهم بالسٌوؾ فً ذكرى كرببلء عندما تخلى أجدادهم عن الحسٌن فتركوه لٌقتل على ٌد 

وفوق هذا ٌطعنون فً أعراض الصحابة وٌسبون أبا بكر وعمر وٌسمونهم الشٌطانٌن . األموٌٌن
كما ادعوا بؤن القرآن الكرٌم . بؤنهم ابناء زنا اواتهموهم. للعنهما اصنمً قرٌف، بل وأفردوا دعاء

وقد ظهرت  .الذي بٌن أٌدي المسلمٌن هو ناقص وأن به سورة كاملة تتحدث عن علً قد تم حذفها
من الشٌعة فرق كثٌرة ساعدت على فترات التارٌخ أعداء المسلمٌن مثل المؽول والصلٌبٌٌن 

ورؼم هذا ٌظهر من . فضبل عن الفتن التً قاموا بها فؤضعفت الدولة اإلسبلمٌة. وحدٌثا كذلك
وٌبدو أنه . لتقار  بٌن المذاه  وأنه الخبلؾ بٌن السنة والشٌعة سوى فً مسابل فرعٌةٌقول با

فالهدؾ هو . بعد ذلك سٌظهر من ٌقول بعدم وجود خبلفات بٌن اإلسبلم والٌهودٌة والمسٌحٌة
راءة المزٌد حول فكر الشٌعة المرتد عن اإلسبلم، قوٌمكن  .توحٌد األدٌان تحت راٌة الدجال

 :ةالتالٌ اقعراب  التً ٌقول بها أبمتهم من خبلل الموومشاهدة الؽ
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 :الماسونٌة والصوفٌة

خلت الفكر الشٌعً فالماسونٌة التً أد. مثلما كان للشٌعة شطحاتهم فللصوفٌة شطحاتهم 
لم تكتؾ بفكر الشٌعة بل زادت علٌه . المرتد إلى اإلسبلم لتدمره من الداخل كما فعلت بالمسٌحٌة
ونجد أن كثٌرا من الكتا  المعاصرٌن . إدخال أفكار ما أنزل هللا بها من سلطان وأسمتها الصوفٌة

 :ٌعتبرون الحبلج الصوفً شهٌدا وهو الذي قال
 نحن روحان حللنا بدنا.. .أنا هللا وهللا أنا

رٌؾ أفكار الدٌن اإلسبلمً األول هو تح. والصوفٌة كان هدؾ الماسونٌة منها أمران
فالصوفٌة تقٌم الشعابر هلل ظاهرا بٌنما . بواسطة تمرٌر ما فً ظاهره رحمة وفً باطنه العذا 

ت ذاته ٌقوم أتباع وفً الوق. نجدها تقتر  بالمسلم من الرهبانٌة التً نفاها الرسول عن اإلسبلم
الطرٌقة بتقدٌم العطاٌا لشٌوخ الطرق الصوفٌة فٌما ٌتطابق مع القرابٌن التً كان الوثنٌون 

بل إن بعض الطرق الصوفٌة منحت ما ٌشبه صكوك الؽفران . ٌقدمونها قدٌما آللهتهم المزعومة
والصوفً ٌبدأ . ٌدفعفصارت تجٌز دخول الجنة للمنفقٌن علٌها وتحرم من ال . لمن ٌدفع أمواال لها

فٌشطح فكره . بالتقر  إلى هللا وٌنتهً نهاٌة إبلٌس الذي ظن أنه ٌتفضل على خالقه بكثرة عبادته
 .كما حدث للحبلج

أما األمر الثانً الذي كان مطلوبا من الصوفٌة فهو تكرٌس عقلٌة التواكل لدى المسلمٌن  
وفً تحقٌق . تعرض اإلسبلم للخطرفٌركنون لرقصاتهم وأورادهم وال ٌحركون ساكنا عندما ٌ

نجد التصرٌحات التواكلٌة حول الطرق الصوفٌة  ٕٗٓٓفً األول من أبرٌل  أجرته قناة الجزٌرة
 :المتخاذلة لشٌوخ الطرق الصوفٌة كما ٌلً

ٌعنً الغرض من أن ابنً ٌبقى ٌمسك سلطة : شٌخ الطرٌقة العزمٌة –عالء الدٌن أبو العزاٌم "
متهمنٌش ال رباسة الجمهورٌة وال ماهٌاش فً خاطري إن أنا أكون  ٌصلح، إنما أنا كفرد

ربٌس وال إن أنا أعمل مقاومة وأبتدأ أعمل ملٌشٌات وأبتدأ أحارب الدولة داه تضٌع وقت 
 . وفساد للدولة
الحول والقوة  أمٌركاربنا جل وعال أعطى : شٌخ الطرٌقة الحقانٌة النقشبندٌة -مروان خلف

وعٌن حسنً  األردنٌن تونً بلٌر وعٌن سٌدنا الملك عبد هللا فً هو ع جورج بوشوعٌن 
 ..الربٌس حسنً مبارك فً مصر ربنا عٌنه.. مبارك

 وال ٌنبغً للشعب أن ٌكون له رأي؟ : ٌسري فودة
  ."ال: مروان خلف

وقد رت  لقاء لمقدم الحلقة مع شٌخ الطرٌقة محمد ناظم الحقانً الذي ٌعٌف فً قبرص 
 .ول محمد الذي وافق على المقابلةن شٌخ الطرٌقة اتصل هاتفٌا بالرسوأخبر الرجل بؤ
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 :الدروز والبهابٌة: ٌانات الوضعٌةالماسونٌة والد

سىف أجحدخ بإيجاز عٍ اندياَات انىضعية انحي أَشأجها انًاسىَية نحديير اإلسالو وذنك 

يا يهًُا هُا هى عالقة . في آخر انكحاب ألٌ كحبا غطث جفاصيم جهك اندياَات فيًكٍ انرجىع إنيها

 :جهك اندياَات بانًاسىَية فإنيكى انحاني كهًحات سريعة جبيٍ انصالت بيُهى

 ىزٍٕذِٞجٕٝ ث١ذ اٌؼذي األػظُ ٌٍجٙبئ١١ٓ ثؾ١فب ثاعشائ١ً، أػٍٝ عٍطخ ٌذٜ اٌجٙبئ١١ٓ، رؾبثٗ وج١ش ِغ اٌّؾفً األَ ٌٍطمظ االع

ِؼجذ ثٙبئٟ ثبٌٕٙذ ػٍٝ 

سِض . ؽىٍخ ص٘شح اٌٍٛرظ

 ٌٍؾّظ اٌّبع١ٔٛخ

اٌض٘شح راد اٌزغؼخ : ؽؼبس اٌجٙبئ١خ

سؤؤط ثؼذد اٌذ٠بٔبد اٌزٟ وزجٛا ِٓ 

رشِض ٌٍؾّظ . خالٌٙب رؼب١ٌُّٙ

 اٌّبع١ٔٛخ
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 ٔفظ أٌٛاْ ؽؼبس ِؾبفً وٛوت اٌؾشق. سِض اٌّٛؽذ٠ٓ اٌذسٚص ٔغّخ خّبع١خ ٍِٛٔخ

 ، فٟ ؽبسع ثٓ عٛس٠ْٛ ثؾ١فب(أعزبر ثٙبء هللا ِإعظ اٌجٙبئ١خ)مذط ٌٍجبة اٌّضاس اٌّ
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 هل الماسونٌة تعمل تحت إمرة المسٌخ الدجال؟

رأٌنا فٌما سبق أن الماسونٌة تعبد الشٌطان عبادة صرٌحة فٌما قال به كبار قادتها وما ظهر  
فً الوقت ذاته نجد أن بالماسونٌة رموزا كثٌرة للدجال فٌتجه الظن إلى  ؼٌر أننا. من طقوسها

ولهذا فإن هناك . وهنا ٌختلط األمر على الناس. أنهم ٌعبدون الدجال ولٌس الشٌطان كما ٌذكرون
نظرٌتٌن األولى ترى أن الشٌطان هو ر  الماسونٌة بٌنما الدجال هو ممثله فً العالم الفعلً الذي 

وٌدعم هذا الرأي أن الدجال ٌقتله المسٌح بٌنما إبلٌس منظر إلى ٌوم . ٌة فتؤتمر بؤمرهٌؤمر الماسون
أما النظرٌة الثانٌة فتقول . القٌامة، وكذلك أن الدجال ٌولد ألبوٌن ٌهودٌٌن بٌنما إبلٌس من الجن

ه ٌوم بؤن إبلٌس والدجال هما شخصٌة واحدة، والسب  فً ذلك أن هللا حٌنما أمهل إبلٌس لم ٌحدد ل
 :سورة األعراؾ نجد األٌاتالقٌامة كموعد له ، بل ترك المدة ؼٌر مبٌنة ففً 

 
فإبلٌس طل  إمهاله إلى ٌوم البعث فؤخبره هللا بؤنه من . ففً هذه اآلٌة لم ٌتم تحدٌد الموعد

 .المنظرٌن ولكن لم ٌذكر موعدا
ل حددها بٌوم الوقت وفً اآلٌات التالٌة من صورة ص لم ٌحدد هللا ٌوم القٌامة موعدا ب

 :فهو معلوم هلل فقط. المعلوم والذي ال ٌستطٌع مخلوق أن ٌقول إته ٌوم القٌامة

 

 :واألمر ذاته نجده فً اآلٌات من سورة الحجر

 

وهذا ٌنفً حجة الرأي األول بؤنهما . فإبلٌس ٌطل  وقتا ولكن هللا تعالى هو الذي ٌحدد الموعد
 .ٌمكن أن ٌكون موعد فنابه سابقا لموعد ٌوم القٌامة وبهذا فإن إبلٌس. شخصان مختلفان

وقد ٌرد البعض بؤن إبلٌس ال ٌمكن أن ٌفنى قبل ٌوم القٌامة حتى ٌكون هناك من ٌؽوي  
  .ولكن ألٌس فً النفس األمارة بالسوء ما ٌكفً لؽواٌة اإلنسان. الناس

ٌخرج بسب  ؼضبة  األمر الثانً أن الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم ذكر أن الدجال 
 .ومما نعرفه من تارٌخ إبلٌس أنه فخور متكبر ودابما ٌكون الفخور سرٌع الؽض . ٌؽضبها

 :ولنستعرض صفات إبلٌس الواردة فً األحادٌث 

 على  عرشهإن إبلٌس ٌضع    صلى هللا علٌه وسلم    قال رسول هللا  " -3٘3ٖٔ -مسند أحمد
 .جساسة كان الدجال فً جزٌرةوفً حدٌث ال ".سراٌاه   الماء ثم ٌبعث 

 ًأول من قاس إبلٌس وما عبدت الشمس والقمر إال بالمقاٌٌس  " -8ٔٔ -سنن الدارم ."  
كما أن . وشعار الماسونٌة الشهٌر هو الفرجار والزاوٌة القابمة وهما من أدوات القٌاس

 .الشمس والقمر توضعان على جانبً كرسً أستاذ المحفل
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 حاربناهن  ما سالمناهن منذ   صلى هللا علٌه وسلم    قال رسول هللا  " -3ٙ٘ٗ -سنن أبً داود
 .حول الحٌات".  ومن ترك شٌبا منهن خٌفة فلٌس منا 

 ترى    ما    البن صابد    قال    صلى هللا علٌه وسلم    أن رسول هللا  " -8ٓٗٔٔ -مسند أحمد
 ذاك   وسلم  صلى هللا علٌه   أرى عرشا على البحر حوله الحٌات فقال رسول هللا    قال 
الحٌات وهً إحدى الشعارات الكبرى للٌهود وللماسونٌة حٌث تزٌن جانبً " إبلٌس  عرف

 .العرف الموجود داخل المحفل األم للعالم فً واشنطن

 وهو   ".إبلٌس المجوسٌة لهم لما مات نبٌهم كت    أهل فارس    إن " -3ٕ٘ٙ -سنن أبً داود
ساد وال ٌعٌن مندوبٌن، كما حدث عندما تدخل شخصٌا للتحرٌض بهذا ٌتدخل شخصٌا لئلف

 .على قتل الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم قبل هجرته

 مقاعد فً السماء فكانوا ٌستمعون الوحً وكانت  كانت للشٌاطٌن   " -3ٕٖٕ-مسند أحمد
األرض  ترمى قال فإذا سمعوا الوحً نزلوا إلى   تجري وكانت الشٌاطٌن ال    النجوم ال 

جعل الشٌطان إذا قعد مقعده    صلى هللا علٌه وسلم     فزادوا فً الكلمة تسعا فلما بعث النبً
إبلٌس فقال ما هذا إال من حدث  إلى قال فشكوا ذلك جاءه شها  فلم ٌخطه حتى ٌحرقه

  ٌصلً بٌن جبلً    قابم    صلى هللا علٌه وسلم    فبث جنوده قال فإذا رسول هللا  حدث قال
فالشٌاطٌن تتحرك فً  ". حدث  إبلٌس فؤخبروه قال فقال هو الذي إلى قال فرجعوا   نخلة  

ودٌانات العصر الجدٌد تإكد أن اآللهة قادمة من السماء لتحكم من جدٌد . الفضاء بسهولة
وٌمكن أن تكون أكذوبة األطباق الطابرة خدعة للتموٌه على الناس بخصوص . ٕٕٔٓفً 

وهذا ما ٌذكره أحد القادة العسكرٌٌن األمرٌكٌٌن السابقٌن الذي كان .الشٌاطٌن من الجن
ففً إحد . ٌعمل مع وكالة األمن القومً األمرٌكٌة، واتخذ اسما حركٌا له هو القابد إكس

محاضراته التً توجد على اإلنترنت ٌذكر أن الحكومة األمرٌكٌة وعدد آخر من حكومات 
ر آدمٌة تستخدم تقنٌات حدٌثة، وأن تلك المخلوقات العالم تعمل بالتعاون مع مخلوقات ؼٌ

تتخذ قواعد تحت األرض فً الوالٌات المتحدة وأماكن أخرى من العالم، وأن تلك 
وهً من صفات الجن كما نعرؾ من القرآن )المخلوقات تنتقل بسهولة وسرعة فً الفضاء 

والكذ  من )معها وأن تلك المخلوقات كذبت وتكذ  على الحكومات التً تعمل (. والسنة
ولم ٌستبعد القابد إكس أن تكون تلك المخلوقات هً (. صفات الجن كما عرفنا سابقا

وقد  .الشٌاطٌن التً حذرت منها الدٌانات السماوٌة والتً سكنت األرض قبل خلق اإلنسان
عرض فً المحاضرة صورا التقطها أحد العاملٌن السابقٌن فً مشروع سري مشترك 

ٌة مع تلك المخلوقات، وٌقع تحت األرض ببلدة دولشً فً والٌة نٌو للحكومة األمرٌك
مٌكسٌكو وٌتم فٌه إجراء تجار  جٌنٌة على الفبران واإلنسان والزواحؾ والطٌور لعمل 
مخلوقات تستخدم فً الحرو ، وهو ما نجد له سندا فً األحادٌث التً تخبر بؤن من 

ك الموظؾ هاله ما رأى من بشر وٌمضً لٌذكر أن ذل. عبلمات الساعة الصؽرى مسخ
 .محبوسٌن فً أقفاص استعدادا إلجراء تجار  علٌهم، كما أنه رأي كذلك بعض المسوخ

 ًقال الشمس تطلع ومعها قرن    صلى هللا علٌه وسلم    هللا  أن رسول "  -ٙ٘٘ -سنن النساب
رقها فإذا دنت للؽرو  فا   زالت    قارنها فإذا    استوت    فارقها فإذا  الشٌطان فإذا ارتفعت

 عن الصبلة فً تلك   صلى هللا علٌه وسلم    ونهى رسول هللا    فإذا ؼربت فارقها  قارنها
وأحد رموز الماسونٌة هو الشمس، التً نرى صورة لها على سقؾ المحفل  ". الساعات 

احتفالٌة األم، كما تضعها كافة المحافل على ٌسار أستاذ المحفل، وأقامت الماسونٌة باسمها 
عند أهرامات " الؽرو  إلى الشروقمن  -أحبلم الشمس االثنى عشر"األلفٌة الشهٌرة 

 .الجٌزة
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 قال    جالسا فً ظل حجرته    صلى هللا علٌه وسلم    كان رسول هللا   " -7ٖٓٔ -مسند أحمد  
إذا شٌطان ف بعٌن ٌجٌبكم رجل ٌنظر إلٌكم   فقال ألصحابه    قد كاد ٌقلص عنه    ٌحٌى  

 .رأٌتموه فبل تكلموه فجاء رجل أزرق

 
  فضبل عن ذلك فإن الشٌطان تمثل من قبل عبر التارٌخ للناس فً صورة إنسان وعمل

ات فلماذا ٌضع حاجبا ٌتكلم باسمه وفً إمكانه أن والمإامر على التخطٌط لهم فً الشر
 .ٌتكلم هو شخصٌا باسمه

 أعوان الدجال من البشر  ونمن ٌحارب مه وقوته البشرٌة نقطة أخرى أن المهدي
بقواته الؽٌر بشرٌة والتً ال ( الشٌطان)وعندها ٌخرج الدجال . علٌهم جمٌعا ونوٌنتصر

، حٌث ٌكون نعرؾ من األحادٌث حول هذا الموضوعٌستطٌع البشر التؽل  علٌها كما 
ونظرا لدخول قوات ؼٌر اعتٌادٌة فً . المإمنون بقٌادة المهدي محاصرٌن من قبل الدجال

 (.عٌسى علٌه السبلم مع ملكٌن)المعركة، ٌرسل هللا قوة ؼٌر اعتٌادٌة لنصر المإمنٌن 

غالف أٌجَٛ اٌؾمٛي 

اٌّغٕبغ١غ١خ ٌغبْ ١ِؾ١ً 

صبؽت اؽزفب١ٌخ األٌف١خ  عبس

ٓ أظشٚا اٌؼ١ -ػٕذ األ٘شاِبد

 .اٌضسلبء، ػ١ٓ ؽ١طبْ
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 :حفل األلفٌة الماسونً األعظم عند أهرامات الجٌزة

عند  888ٔدٌسمبر  ٖٔالماسونٌة حفلها األعظم الذي رتبت له منذ زمن بعٌد فً  أقامت 
رت  هذا الحفل تحت دعوى أن وزٌر . أهرامات الجٌزة والتً علمنا مما سبق مدى أهمٌتها لهم

وقد . هو صاح  فكرة وضع القمة الذهبٌة للهرم( كذبا)الثقافة المصري هو الذي دعا له وأنه 
وقد . ذلك لصحٌفة األهرام المصرٌة فً معرض حدٌثه عن الحفل قبٌل إقامتهذكر وزٌر الثقافة 

ه هل من المنطقً أال أجا  حٌن سؤل عن ضرورة القمة الذهبٌة رؼم استخدام الماسونٌة لها، بؤن
ثم عاد فً حدٌث . كما نفً صلة الحفل بالماسونٌة. نستخدم الهرم رمزا إذا ما استخدمته الماسونٌة

إن فكرة االحتفالٌة حدثت : "وقال ٘ٗٔالعدد  -ٌٕٓٓٓناٌر  ٔفً  العربً لمجلة األهرام
بالمصادفة حٌنما كان فً فرنسا قبل عامٌن ونصؾ العام، وسؤلوه هناك عن ترتٌبات مصر 

لبلحتفال، وكان السإال مفاجبا، وسطعت على الفور فً ذهنً فكرة وجدتها مناسبة لمفاجؤتهم، 
ن الهرم األكبر ٌنقص تسعة أمتار وسنستكمله بهرٌم ذهبً صؽٌر إ: وإحداث صدمة لهم، فقلت لهم

وهذا هراء محض ...". فوق قمته، وفور أن نطقت الفكرة حتى وجدتهم ؼارقٌن فً بحور الدهشة
 Theففً فٌلم . ألنه تم حشد الناس لتقبل فكرة الهرٌم الذهبً من خبلل أفبلم السٌنما فبل ذلك

Mummy  ًشعار شركة ٌونٌفرسال إلى شمس تسطع على قمة تحولت الكرة األرضٌة وه
كما أنه كان معروفا منذ منتصؾ ثمانٌنٌات الفرن . ذهبٌة للهرم وكان ذلك قبل احتفاالت األلفٌة

العشرٌن أن حفل الماسونٌة األعظم سٌعقد عند أهرامات الجٌزة فً األلفٌة أي قبل أن تسطع 
 .الفكرة فً ذهن الوزٌر العبقري بسنوات عدٌدة

قالوا إن مخرج الحفل جان مٌشٌل جار ماسونً، : "ثم ذكر الوزٌر كبلما ٌناقض نفسه فقال 
وهذا كبلم عار تماما من الصحة، وهو نفسه أكد مرارا أنه . وسٌخرج الحفل وفقا للتقالٌد الماسونٌة

وهكذا ..." لٌس ماسونٌا، وهو ال ٌستطٌع أن ٌنفً ذلك، لو كان عضوا فً جماعتهم ألنه سٌإذى
ثم ( رؼم ورود اسمه فً قوابم الماسون المنشورة)إن الوزٌر قطع بؤن جان مٌشٌل لٌس ماسونٌا ف

 ؟ناقض الوزٌر نفسه بقوله إن جان مٌشٌل سوؾ ٌإذى إذا اعترؾ فمن أٌن تٌقنت أٌها الوزٌر إذا
. ثم لم ٌتذكر الوزٌر الحكمة القابلة بتذكر اإلنسان لما قاله من أكاذٌ  حتى ال ٌقول عكسها 

فبعد أن ذكر لصحٌفة األهرام فً صفحتها األخٌرة قبٌل الحفل أنه ال عبلقة له بالماسونٌة عاد 
أي شا آخر تبقى عن الماسونٌة، سؤقول لكم إننا رفضنا حتى أن ٌؤتوا إلى : "وقال لؤلهرام العربً

اسٌة سفح الهرم لمشاهدة االحتفال مثلهم مثل أي متفرج، بل وصل األمر إلى ممارسة ضؽوط سٌ
علٌنا فقد كلمنً كثٌرون من أعضاء الكونجرس للسماح بتخصٌص خٌمة للماسونٌٌن لكً ٌشاهدوا 

وهكذا أنكر الوزٌر ." االحتفالٌة، لكننا رفضنا رفضا قاطعا فً كل مرة رؼم الضؽوط الكثٌرة
ماسونٌة العرض ثم ذكر الضؽوط الماسونٌة فً الحدٌث اآلخر وكؤن الماسون سٌحضرون حفبل 

 .فال ولٌس حفلهم األعظملؤلط
تعود الفكرة لمصر القدٌمة حٌث تقول أسطورة الخلق بؤن . ولنعد لفكرة الهرٌم الذهبً 

ثم فجؤة ظهر شكل هرمً ٌعرؾ بالبنبن وفوق قمة هذا الشكل ظهر طابر  العالم كان بحرا ساكنا
إله الشمس رع، ثم تحول إلى . وهو رمز ماسونً معروؾ للطقس االسكتلندي( الفٌنٌكس)الفٌنٌق 

فما هذه األساطٌر إال ما أدخله . وطبعا ال نزال نتذكر كون الشمس هً رمز إبلٌس فً الماسونٌة
 . عدو البشر فً أذهان القدماء من شعو  العالم لكً ٌضلهم وٌقودهم لعبادته بدال من ر  العالمٌن

 :أما الحفل ذاته فكان ماسونٌا خالصا، ولنلخصه فً النقاط اآلتٌة 

 فرمز إلبلٌس بالشمس وقبابل إسرابٌل االثنى . الشمس اإلثنى عشرالحفل ٌدعى أحبلم  كان
 .عشر
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 ؼٌر أنه لم . فً بروفات الحفل رسم على األهرامات عٌنا واحدة وهً رمز النورانٌٌن
ٌتمكن من رسمها فً الحفل الربٌسً الذي نزل فٌه ضبا  كثٌؾ ؼطى قمة الهرم ومنعه 

كما ترى على ورقة )باللٌزر والتً كانت ترمز النتهاء مهمتهم من تنفٌذ القمة الهرمٌة 
 (.الدوالر الواحد

 ز الماسونٌة مثل البوابة والعٌن والنار وؼٌرها التً رسمت على الهرم، وفضبل عن الرم
صوت أم كلثوم  -الذٌن صفقوا طوٌبل -بإسماع الحاضرٌن( الصوت)قام فً الحلم السادس 

 :وهً تقول
 أخذنا إمرة األرض اغتصابا د حتىوعلمنا بناء المج

 ولكن تإخذ الدنٌا غالبا وما نٌل المطالب بالتمنً
وهو هنا ال ٌقصد الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي كان كات  القصٌدة أحمد شوقً 

التخطٌط حتى سٌطروا ( الماسون)ٌعنٌه، بل هو ٌقصد إبلٌس الذي علم البنابٌن األحرار 
 .على األرض ظلما وعدوانا

 ان ختام الحفل ٌمثل حجا ماسونٌا إلى األهرامات فاألعبلم مرفوعة والناس تمضً فً ك
 .رك  طوٌل

  كان الحفل الذي حضره مبارك فً العشر األواخر من رمضان، وقد شربت فٌه الخمور
 .وارتكبت الموبقات ألن تدنٌس المقدسات هو قربان للشٌطان

 د طمسوا إحدى العٌنٌن لكً ٌبدوا نشرت جرٌدة الشع  صورا ألجان  أثناء الحفل وق
 .علٌهم العور مثل الدجال

 
 ػ١ٓ فٟ اٌٙشَ
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 اٌّض٠ذ ِٓ اٌؼ١ْٛ فٟ اٌٙشَ

 َاٌؾّظ ٚاٌجٛاثخ ِشعِٛبْ ػٍٝ اٌٙش
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ئػالْ اٌؾفً اٌؾّظ رؾ١ػ ثبٌٙشَ ث١ّٕب 

 رؼٍٛ لّخ اٌٙشَ ػ١ٓ ؽٛسط

 اٌّض٠ذ ِٓ اٌؼ١ْٛ
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 ٚغشاَ ثبعزخذاَ اٌؼ١ٓ Aeroغالف أٌجَٛ 

 أٌٙخ ثشؤٚط ؽ١ٛأبد: أٔٛث١ظ فٟ اٌؾفً

 سِض ِبعٟٛٔ: اٌغشط أػّذح ئظبءح ٘ش١ِخ
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 سِض إٌبس اٌؾظ اٌشِضٞ ٌأل٘شاِبد

 ب ٚص٠ش اٌضمبفخ؟ِب دخً اٌضٚاؽف ثزبس٠خ ِصش ٠
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 اٌعجبة غطٝ اٌٙشَ

اٌؾ١طبْ ٠ّضً (: اٌخ١ش ٚاٌؾش)ا١ٌٓ ٚا١ٌبٔظ  إلظبءحاٌؼ١ٓ داخً اٌٙشَ ثب

 اٌخ١ش ٚأدٚٔبٞ ٠ّضً اٌؾش وّب روش أٌجشد ثب٠ه
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 .لدرجات الماسونٌة والمنظمات التابعة ةم توضٌحٌورس
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 .بعض صور الماسونٌة فً العالم اإلسالمً
 

 اٌٍّه عؼٛد فٟ افززبػ ِؼجذ لبد٠بٟٔ

 1334ِبع١ٔٛخ ٌجٕبْ فٟ  ئدس٠ظ ثه ساغت األعزبر األػظُ ٌٍّبع١ٔٛخ اٌّصش٠خ

 ٙذ اٌٍّى١خِؾفً ِصشٞ فٟ ػ
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 اٌٍّه عؼٛد فٟ افززبػ ِؼجذ لبد٠بٟٔ
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ألش ٚأػزشف أٌف . أٔب اٌغٍطبْ ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ف١صً آي عؼٛد. ١ُثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ

ال ِبٔغ ػٕذٞ ِٓ ئػطبء فٍغط١ٓ ٌٍّغبو١ٓ ا١ٌٙٛد . ِشح ٌٍغ١ش ثشعٟ وٛوظ ِٕذٚة ثش٠طب١ٔب اٌؼظّٝ

 .ال رؼ١ٍك. أٚ غ١شُ٘ وّب رشاٖ ثش٠طب١ٔب اٌزٟ ال أخشط ػٓ سأ٠ٙب ؽزٝ رص١ؼ اٌغبػخ
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 :رسالة من الماسونٌة إلى الكاتب فهمً هوٌدي نشرت فً مجلة دٌوان العرب

  "األعظم محفل الشرق" رسالة مريبة من 

القتالع جذور  ليست مسألة تجفيف الينابيع ولكنها دعىة
  !األمة

 هوٌدي بقلم فهمً
 ٕ٘ٓٓ( ٌناٌر)كانون الثانً  ٕاالحد 

من عمان العاصمة األردنٌة، وال أعرؾ  هذه رسالة حافلة باإلشارات المهمة جاءتنً عبر البرٌد
أحد المحافل الماسونٌة الناشطة فً بعض  لها مصدرا محددا وإن كنت أرجح أنها صادرة عن
ووقعها )!( بصٌؽة الفارس الشهمأنها خاطبتنً  األقطار العربٌة، وال دلٌل عندي على ذلك سوى
األعظم وفً حدود علمً فتلك مفردات شابعة  شخص ٌنتس  إلى جهة تحمل اسم محفل الشرق

هناك جماعات أخرى ال نعرفها قد ظهرت فً عالمنا  فً الخطا  الماسونً، اللهم إال إذا كانت
 .العربً تستخدم اللؽة ذاتها

األصدقاء أنهم تلقوا رسابل مماثلة على  مت من بعضلست الوحٌد الذي تلقى تلك الرسالة فقد عل
فً عمان عناوٌن بٌوتنا فً القاهرة فإن " األعظم محفل الشرق" بٌوتهم أما كٌؾ عرؾ ممثل 

عبلقتنا بمنتدى الفكر العربً فً العاصمة األردنٌة، األمر  رسالته تضمنت اإلجابة حٌث أشار إلى
ماء المشاركٌن فً أعمال المنتدى وقد كنت أحدهم حتى أن قابمة بؤس الذي ال ٌدع مجاال للشك فً

منازلهم وهواتفهم قد وصلت إلى أٌدي المعنٌٌن فً المحفل خصوصا أنه  عهد قرٌ  وعناوٌن
ومن ثم فإنهم استخدموها لكً تصل رسالتهم إلى جمٌع أعضاء المنتدى فً  لٌس فً األمر سر
 .أؼراض أخرى هللا أعلم بها بٌوتهم وربما فً

 ... معً الرسالة أوال ثم لنا كبلم بعد ذلك اقرأ

 تجفبؾ منابع اإلعتدال والتطرؾ

 .تحٌة محبة وسبلم وإخاء: الفارس الشهم 

الباردة وبداٌة حقبة النظام العالمً  إننا نحن أمام عصر من التنوٌر بعد انتهاء حقبة الحر 
الثقة بؤنهم ومن خبلل منتدى الفكر بعٌن من األمل و الجدٌد، لنتطلع إلى إخواننا اللبنانٌٌن األحرار

وضع حد للتٌار اإلسبلمً األصولً منه والمعتدل، ذلك  العربً ٌدركون تمام اإلدراك أهمٌة
األسالٌ  التً استخدمناها فً إٌقاؾ مده وسٌطرته على اؼل  الجماهٌر  التٌار الذي لم تنفع جمٌع

 . األوسط فً دول الشرق

جبارة فً تحقٌق الكثٌر من االهداؾ  القرن خطونا خطوات وال شك أننا جمٌعا وفً خبلل هذا
إسرابٌل قد قامت وأؼل  دول الشرق األوسط  التً سبق وضعها من خبلل إخوانكم الكبار فها هً

واإلقتصادٌة معها وها هً مسٌرة السبلم قد تخطت جمٌع  وقعت كثٌرا من اإلتفاقٌات األمنٌة
متفقون جمٌعا على أهمٌة تجفٌؾ منابع المد اإلسبلمً  إننا. لها الحواجز والعراقٌل التً وضعت

 !زمنٌة معٌنة ثم ٌنتهً إلى األبد ونكون قد حققنا هدفنا األكبر حتى ٌمكن حسره فً حقبة
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أن نتناول موضوع تجفٌؾ منابع المد  إزاء التوصٌات التً تخرجون بها من خبلل ندواتكم، ٌج 
الفصول المدرسٌة فً جمٌع بلدان الشرق األوسط،  ناإلسبلمً وأهمها إلؽاء المواد اإلسبلمٌة م

التارٌخٌة نظرة مختلفة عن السابق فاإلفتخار بالماضً أو البكاء  كذلك ٌج  أن ننظر إلى المواد
األمم وٌحسن من مستواها اإلقتصادي خصوصا إذا كان هذا التارٌخ ملٌبا  علٌه ال ٌمكن أن ٌقدم

 .والخرافات بالرجعٌة والظلم

استفادت شعوبه من بعضها، فمن ٌملك  عو  الشرق األوسط ال ٌمكن أن ٌتم إال إذاإن تقدم ش
 .والتقنٌات العلمٌة المتقدمة المال واألٌدي العاملة ال ٌملك التكنولوجٌا

أوسطٌة على ؼرار السوق األوروبٌة  كما نرجو أن تكون من ضمن توصٌاتكم إنشاء سوق شرق
نحن بطبٌعة الحال لسنا . ودٌمقراطٌة ضل دولة متقدمةالمشتركة وٌكون مقر تلك السوق فً أف

 .التٌارات اإلسبلمٌة األصولٌة اإلرهابٌة ضد اإلسبلم كحضارة وثقافة ولكننا جمٌعا ضد

 فً الختام نرجو لمنتداكم النجاح والتوفٌق

 مٌشال أنطون: التوقٌع 

 محفل الشرق األوسط

 :قبل أن نعلق على الرسالة نسجل المبلحظات التالٌة

منتدى الفكر العربً بصرؾ النظر  من الواضح أنها صٌؽة واحدة وجهت إلى كل المشاركٌن فً
ٌكونوا على إدراك كاؾ بمواقؾ المتلقٌن  عن اتجاهاتهم الفكرٌة وأؼل  الظن أن من أرسلوها لم

المد اإلسبلمً إلى واحد مثلً ٌعتبر نفسه واقفا  وإال لما وجهوا رسالة تلح على اإلجهاز على
ومدافعا بكل ما ٌملك من طاقة وجهد عن المشروع اإلسبلمً  لكامل على األرضٌة اإلسبلمٌةبا

 .إسبلمً على الساحة اإلسبلمٌة وإن لم ٌلتحق بؤي فرٌق

اإلؼتباط لما حققه إخوانكم الكبار فً  ــ الرسالة واضحة اإلنحٌاز إلى إسرابٌل فهً تعر  عن
الذي تدعً أن إسرابٌل تملكه بحٌث ٌتكامل مع من  العلمًإسرابٌل وتدعو إلى اإلستفادة من التقدم 

، أكثر من ذلك فهً تدعو إلقامة (مصر وشمال إفرٌقٌا) العاملة  واألٌدي( دول النفط) ٌملك المال 
بحٌث ٌكون مقرها ومركزها هو إسرابٌل التً تروج الدعاٌات بؤنها  السوق الشرق األوسطٌة

 .منطقةودٌمقراطٌة فً ال أفضل دولة متقدمة

للتٌارات اإلسبلمٌة المتطرفة منها  ــ إنها تتبنى خطابا استبصالٌا حٌث تدعو إلى التصدي
أبدعه بعض المثقفٌن فً إحدى دول المؽر   الذي" تجفٌؾ المنابع" والمعتدلة وتستخدم مصطلح 

 .استبصال الحالة اإلسبلمٌة العربً وصار الفتة معتمدة تستر محاوالت

استبصال اإلسبلم ذاته ومحو الذاكرة  ستبصال الحالة اإلسبلمٌة إلى محاولةــ الدعوة تتجاوز ا
اإلسبلمٌة من مناهج التعلٌم وإعادة النظر فً التارٌخ  اإلسبلمٌة، آٌة ذلك أنها تطال  بإلؽاء المواد

فتخار بالماضً الالرجعٌة والخرافات وأدانت فكرة املٌبا بالظلم و الذي حفرته الرسالة واعتبرته
 (تنس أن فلسطٌن جزء من ذلك الماضً المطلو  تجاوزه ال) لبكاء علٌه أوا
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الوقت ذاته أن التٌار اإلسبل مً أصبح  ــ تسجل الرسالة تخوفها من المد اإلسبلمً وتقرر فً
 . ٌسٌطر على أؼل  الجماهٌر فً دول الشرق االوسط

بؤنهم لٌسوا ضد اإلسبلم وإٌهامه  بعد ذلك كله حرص كاتبو الرسالة على التموٌه على القارئ
 .(اإلرها  صار لصٌقا باألصولٌة الحظ أن". ) األصولٌة اإلرهابٌة" ولكنهم فقط ضد 

 : الدعوة فً طور التنفٌذ

والكراهٌة ، تكمن السذاجة فً ذلك التخلٌط  تقطر الرسالة سما وتختلط فٌها السذاجة بالدهاء
ام العالمً الجدٌد، ثم فً مجمل التحلٌل الذي الباردة والنظ المفتعل بٌن التنوٌر وأنتهاء الحر 

ٌنطلق من اإلدعاء بؤن اإلسبلم هو الخطر االكبر وعلٌنا أن نتجند لصد  تقوم علٌه الرسالة حٌث
 . منه إلى األبد تقدمه والخبلص

عند إعادة قراءتها مرة ثانٌة أدركت أن  خطر لً للحظة أن تكون الرسالة كلها ملفقة ومنحولة لكن
قابم فً واقعنا ٌنطلق من ذات الرإٌة وٌكاد  ته من إشارات وإٌحاءات ٌعبر عن خطا ما تضمن

 .ٌستجٌ  بصورة أو بؤخرى لذات المطال 

أن ظاهرة التطرؾ واإلرها  دون  فنحن إذا دققنا جمٌعا فً المشهد العربً الراهن فسنبلحظ
العر  األولى األمر  الخطر هً قضٌة تحدٌد واضح لمفهوم كل منهما واعتبرت أن مواجهة ذلك

والدٌمقراطٌة والتنمٌة وؼٌر ذلك بل أزعم أن ثمة  أخرى مثل فلسطٌن الذي ادى إلى تراجع قضاٌا
شاؼلها وهمها هو تعببة الرأي العام العربً والدولً ضد  أنظمة تفرؼت لهذه المسؤلة بحٌث صار

أن هناك مشكلة تطرؾ  الناشطٌن اإلسبلمٌٌن، ونحم ال نختلؾ فً الظاهرة اإلسبلمٌة ومبلحقة
لكننا قد نختلؾ فً حجم هذه المشكلة وفً تحدٌد الظروؾ المسإولة  وإرها  فً العالم العربً
الجهات الضالعة فً هذه المشكلة وعلى من ٌرٌد أن ٌتحقق من طبٌعة  عن ظهورها وفً تحدٌد
منظمة العفو الدولة أن ٌطلع على تقارٌر المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان أو  تلك الجهات االخٌرة

 من الذي ٌمارس اإلرها  حقا فً العالم العربً ؟: على إجابة السإال لكً ٌقؾ

بعض األجهزة الرسمٌة حتى اعتبرتها  فً هذا السٌاق تطرح فكرة تجفٌؾ الٌنابٌع التً تلقفتها
هو وتنبنً هذه الفكرة على افتراض أن التدٌن  إحدى شعارات حملة مواجهة الظاهرة اإلسبلمٌة

هكذا دون أي تفرقة بٌن تدٌن رشٌد أو تدٌن مشوه  ) التربة الخصبة التً ٌخرج منها التطرؾ
 .(وعقٌم

التدٌن ذاته بإضعافه أو استبصال  من ثم فهم ٌرون أن التصدي الحاسم للتطرؾ ٌقتضً تقلٌص
 . الرٌح أؼلقه كً تسترٌح البا  الذي ٌؤتٌك منه: جذوره عمبل بالمثل القابل

حٌن ذكروا أن دعوتهم تنص   اتبً الرسالة وضعوا المسؤلة بصورة أكثر فجاجةصحٌح أن ك
اإلسبلمً لكننا نعتبر أن تلك الفجاجة هً  ولٌس التطرؾ( كله) على تجفٌؾ ٌنابٌع المد اإلسبلمً 

وربما ألن الرسالة ٌفترض أنها خاصة فإن كاتبٌها  التعبٌر األكثر صراحة عن حقٌقة اإلتجاه
 .بعملٌة تؽلٌؾ الهدؾ أو اإللتفاؾ حوله ولم ٌشؽلوا أنفسهمرفعوا التكلٌؾ 
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بالفعل فثمة دول ألؽت من كت   ثمة شواهد عدٌدة تدل على أن فكرة تجفٌؾ الٌنابٌع حاصلة
واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر،  الدراسة كل النصوص الشرعٌة التً تدعو إلى الجهاد مثبل

مادة الخطا  اإلسبلمً ما ٌتعلق بالشؤن  هود وبقً منكذلك النصوص القرآنٌة المتعلقة بالٌ
التً تحصر التدٌن فً حدود عبلقة اإلنسان بربه  العبادي وحده وؼٌر ذلك من األمور الروحٌة

الدٌن فً المجتمع فإنه تقلص إلى الحد األدنى أو اختفً  فقط أما كل ما ٌتعلق بالمعامبلت وبدور
 .الجدٌد نهابٌا من تعلٌم الجٌل

لمحاصرة عملٌة التدٌن ذاتها،  قؾ األمرعند ذلك الحد وإنما اتخذت إجراءات عملٌةلم ٌ
أرزاقهم والموظفون اضطهدوا والتجار  فالناشطون المتدٌنون لوحقوا، ومنهم من حوربوا فً
الجامعات والمدارس وؼٌر ذلك من  سحبت رخصهم المهنٌة والمحجبات منعن من دخول

التطرؾ واإلرها ، لكنها فً حقٌقة  ك اإلجراءات موجهة ضدالمإسسات الرسمٌة، ولم تكن تل
ؼدت تلك اإلجراءات تطبٌقا حرفٌا لفكرة  األمر كانت وما زالت موجهة ضد التدٌن ذاته بحٌث

 .بمدلولها الظاهري الذي قد ٌعطً انطباعا مؽلوطا تجفٌؾ الٌنابٌع بمفهومها الحقٌقً ولٌس

من دوره ومن شؤنه فقد أصبحنا  ر التدٌن وتهونوكما اتبعت سٌاسات واتخذت اجراءات تحاص
التجفٌؾ حس  أصولها، فقرأنا لمن ٌؽمز  نطالع خطابا إعبل مٌا ٌتنك  الطرٌق ذاته مكرسا عملٌة

بل ذه  بعضهم إلى اإلدعاء بؤن فً القرءان  فً القرءان وٌربط بٌنه وبٌن األسطورة والخرافة
وشكك فً طبٌعة  لمن جرح السنة ولمز مقام النبوة وقرأنا قرنا، ٗٔأخطاء لؽوٌة لم تكتشؾ طٌلة 

آخرون إلى الؽمز فً الصحابة وإلى الحط من شؤن التجربة اإلسبلمٌة  ، وذه الدولة اإلسبلمٌة
 نعم لم ٌتحقق بالكامل ما تمنته الرسالة حٌن دعت إلى إلؽاء المواد...وهكذا  والحضارة اإلسبلمٌة

ذلك  لكن ما جرى بالفعل ٌبدو وكؤنه خطى متقدمة على اإلسبلمٌة بالكامل من مناهج التعلٌم
الثقافة  الطرٌق وأحس  أن التناول الراهن ٌحقق المطلو  بصورة أكثر ذكاء باعتبار أن تفرٌػ

ال ٌصدم الرأي  الدٌنٌة من مضمونها بالصورة التً أشرنا إلٌها ٌستوي مع اإللؽاء فضبل عن أنه
 . العام كما قد تصدمه عملٌة اإللؽاء

 اإلقتبلع هو الهدؾ

اإلسبلمً وانتهت بالدعوة إلى التكامل  حسنا فعلت الرسالة حٌن بدأت بالدعوة إلى تصفٌة التٌا ر
ؼٌر المقصود بطبٌعة الحال ٌعكس إدراكا عمٌقا بؤن  مع إسرابٌل التً كالت لها المدٌح فهذا التتابع

قوى الوطنٌة فً العالم العربً ٌقؾ فً الصؾ األول هو وال المد اإلسبلمً الذي ٌراد استبصاله
الجاهزة التً تهدر حقوق الشع  الفلسطٌنً وتؽتص  وطنه وحلمه  وهً تعارض وتقاوم الحلول
استبصال الحالة اإلسبلمٌة إلى األبد كما تمنت الرسالة كفٌل بفتح  ، من ثم فإن التركٌز على

 . ابرةالعقبات التً تحول دون اإلستسبلم للحلول الج الطرٌق وإزالة أهم

القضاء علٌه ولكن الهدؾ األ بعد هو  المسؤلة أبعد من مجرد التصدي للمد اإلسبلمً أو حتى
وذاكرتها التارٌخٌة ذلك أن اإلسبلم لٌس عقٌدة فقط  تقوٌض ثوابت األمة وإلؽاء وعٌها الحضاري

من مناهج  واستبصال الحالة اإلسبلمٌة وإلؽاء المواد اإلسبلمٌة ولكنه ثقافة وحضارة وهوٌة أٌضا
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 :األمة بالظلم والرجعٌة والخرافة، هذه الخطى ال تحقق إال هدفا واحدا هو التعلٌم ودمػ تارٌخ
 .اإلقتبلع

المناخ األكثر مبلءمة الجتٌاح األمة ولتنفٌذ  وحٌن ٌتحقق ذلك ــ إذا قدر له أن ٌتحقق ــ فإنه ٌؽدو
العربٌة فً فلسطٌن وانتهاء بفرض بتكرٌس احتبللها األرض  مختلؾ المخططات اإلسرابٌلٌة بدءا

باختراق العالم العربً واإلسبلمً الذي ٌمثل بالنسبة إلٌها فرصة  هٌمنتها على المنطقة ومرورا
 . الثروة وهو السوق وفٌه األٌدي العاملة الوفٌرة والرخٌصة ففٌه: ذهبٌة ال تعوض

ة وتمضً على دربه بعض إلٌه الرسال بقٌت كلمة أخٌرة هً أن نهج تجفٌؾ الٌنابٌع الذي دعت
كما ٌتوهم المروجون له، وإنما أحسبه  األقطار العربٌة ال ٌحل مشكلة التطرؾ أو اإلرها 
إلذكابه وتوسٌع نطاقه ذلك أن حرمان  مصدرا آخر من مصادر التطرؾ وعنصرا مساعدا
نتٌجة  أجٌالهم إلى تلك الثقافة لٌس له سوى الشبا  من الثقافة اإلسبلمٌة فً زمن تتعطف فٌه

اإلسبلمٌة عبر مصادر أخرى األمر الذي قد ٌوقعهم  دفعهم إلى البحث عن المعرفة: واحدة هً
 .البداٌة فً المحظور الذي ٌراد تجنبه من

السٌاسٌة وجرى حل جماعة اإلخوان  فحٌن حرمت الحركة اإلسبلمٌة فً مصر من المشاركة
عانت الساحة  8٘ٗٔوحتى عام  8ٕ3ٔ المسلمٌن التً كانت تعمل فً ظل الشرعٌة منذ عام

بدٌلة كانت وما زالت أحد مصادر  اإلسبلمٌة من الفراغ الذي أدى إلى نشوء حركات سرٌة
الشبا  اإلسبلمً المتطلع إلى المشاركة فً  التطرؾ واإلرها  الذي تعانً منه الببلد، ذلك أن

إلى القنوات ؼٌر  تستوع  طاقته انجذ  تلقابٌا الحٌاة العامة، حٌن لم ٌجد قناة مشروعة
 .المشروعة

" حماة"الٌنابٌع بعد مؤساة مدٌنة  وفً سورٌا طرحت فكرة استبصال الحالة اإلسبلمٌة وتجفٌؾ
المعاهد الدٌنٌة وكلٌة الشرٌعة ولكن  حٌث اقترح بعض الرسمٌٌن إؼبلق 83ٕٔالتً وقعت عام 

ولن تعالجه وحس  علمً زٌادة التطرؾ والعنؾ  نفرا من العقبلء قالوا إن الخطوة ستإدي إلى
وأن الربٌس حافظ األسد انحاز إلى الرأي الثانً وأٌده  فإن المسؤلة نوقشت على أعلى المستوٌات

 !من قال أن أحدا ٌتعلم من دروس التارٌخ؟ ولكن. بعد اقتناعه بوجاهة حجته
 

 :صفحات من تارٌخ الماسونٌة فً األردن

المحفل الماسونً األردنً الذي ٌترأسه الملك  بعد أن راج فً األردن فً مطلع السبعٌنات أن
حسٌن قد بدأ ٌنسق مع المحفل الماسونً اإلسرابٌلً لؽرض فً نفس ٌعقو  داهمت قوات تابعة 

األول فً جبل عمان والثانً قر  ..لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مبنٌٌن للمحفل الماسونً األردنً 
ثابق التً وجدت فً خزابن حدٌدٌة داخل المبنٌٌن وصادرت القوات المهاجمة جمٌع الو... القلعة 
و  ٕٗٔالعدد المزدوج ) وقامت المنظمة بنشر نصوص الوثابق فً مجلة فلسطٌن الثورة ... 
 (. 83٘ٔ\ٕ\ٔالصادر فً  ٖٗٔ

كانت الوثابق تتضمن رسابل خطٌرة متبادلة بٌن الملك حسٌن وربٌس المحافل الماسونٌة فً 
كما تضمنت الوثابق أسماء جمٌع ... ي كان ٌتخذ من بٌروت مقرا له المنطقة حنا أبو راشد الذ

وتبٌن أن كبار رجال الدولة وضباط ...  878ٔأعضاء المحفل الماسونً فً األردن حتى عام 
الجٌف ورجال األعمال فضبل عن ربٌس الوزراء بهجت التلهونً كانوا أعضاء فً المحفل 
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 .الماسونً 
 

نشر بعد ذلك صور عن رسالتٌن تلقاهما من الملك حسٌن وبهجت  ربٌس المحافل حنا أبو راشد
رسالة الملك حسٌن كانت تتضمن شكرا لحنا أبو راشد النه منح ...  8٘7ٔالتلهونً فً عام 

 " .أسمى درجات الماسونٌة المثالٌة العالمٌة " الملك لق  
 : ٌقول الملك 

 بٌروت  –حضرة السٌد حنا أبو راشد المحترم " 
ومرفقة فشكرت لكم اعظم الشكر  8٘7ٔ\ٙ\ ٗٔبالػ السرور والتقدٌر كتابكم المإرخ فً تلقٌت ب

وانً إذ أتقبل بالؽبطة واالبتهاج قراركم األمثل . نبٌل عواطفكم وصادق مشاعركم وأمانٌكم 
بمنحً أسمى درجات الماسونٌة األخٌرة ووضع رسمً فً صدر المجلس السامً المثالً العالمً 

عر  لكم عن عمٌق شكري وخالص امتنانً وتقدٌري مع أطٌ  التمنٌات لكم لٌطٌ  لً أن أ
بدوام النجاح فً خدمة المثل السامٌة التً تقصدون لتحقٌقها والمبادئ الرفٌعة التً تدأبون على 

 .حفظ هللا ذاتكم الرفٌعة واٌدكم بالصحة والسعادة والسإدد ... نشرها لخٌر البشر وهداٌة اإلنسانٌة 
 8٘7ٔتموز  ٖٕالموافق  7ٖٙٔالحجة ذي  ٕٗفً 

 حسٌن بن طبلل
 

وقٌل ٌومها إن ربٌس الوزراء بهجت التهونً كان حلقة وصل بٌن المحفل الماسونً والملك 
... حسٌن وقٌل إن الملك جند فً عضوٌة المحفل أثناء دراسته فً كلٌة ساندهٌرست فً برٌطانٌا 

 : بهجت التلهونً الٌه وفٌما ٌلً نصها وقد نشر حنا أبو راشد فً كتابه صورة عن رسالة 
عمٌد الطرق الماسونٌة المثالٌة العالمٌة والقط   –حضرة الفاضل السٌد حنا أبً راشد المحترم 

 بٌروت  –األعظم 
 :السبلم علٌكم والرحمة 

 :وبعد
ومرفقه فإننً أشكركم على كرٌم  8٘7ٔ \ٙ \ ٗٔفقد تسلمت رسالتكم الرقٌقة المإرخة فً 

وجمٌل مشاعركم الطٌبة وانً إذ أتقبل بالسرور والتقدٌر قراركم النتسابً الى عواطفكم 
ٌسرنً أن ابعث لكم شكري وامتنانً مع أطٌ  تمنٌاتً بدوام  ٖٖالماسونٌة ومنحً الدرجة 

منتهزا هذه الفرصة القدم لشخصكم الكرٌم أجزل تحٌاتً ... التوفٌق لخدمة المقاصد السامٌة 
 .وتمنٌاتً القلبٌة 

 8٘7ٔ \7 \ ٕ٘مان فً ع
 المخلص بهجت التلهونً 

 ربٌس الدٌوان الملكً الهاشمً
 

ال ٌستطٌع أي دارس لتارٌخ األردن المعاصر أن ٌتجاهل تؤثٌر الماسونٌة العالمٌة على نظام 
والمدهف أن الوثابق التً كشؾ عنها تبٌن أن ... الحكم وعلى تطور الحٌاة السٌاسة فً المملكة 

األردنٌٌن الذٌن لعبوا أدوارا ربٌسٌة فً السٌاسة األردنٌة كانوا أعضاء فً  كبار المسبولٌن
المحفل الماسونً وتبٌن أن ربٌس الوزراء سمٌر الرفاعً كان هو أٌضا عضو فً المحفل 

الماسونً وعثر على كتا  تكرٌم وتعمٌد الرفاعً فً الخزابن الحدٌدٌة لمقر المحفل فً جبل 
 . عمان 
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وكان ابرز قادته منٌر الرفاعً ... سونً فً األردن ٌعرؾ باسم محفل النصر كان المحفل الما
القط  " وعبد المجٌد مرتضى الذي شؽل آنذاك منص  وكٌل وزارة المواصبلت وكان لقبه ... 

وكان من خبلل منصبه ٌشرؾ على جمٌع الهواتؾ فً المملكة وبالتالً ٌتنصت علٌها " األعظم 
وتبٌن أٌضا ... ومنهم أٌضا صبلح الدٌن الصبلحً وابراهٌم عنز...بما فً ذلك هواتؾ الجٌف 

وكان المطر  توفٌق النمري عضوا فً ... أن عبد الرزاق الحباشنة كان من أهم قادة المحفل 
ووفقا ... المحفل ومكلفا بإحٌاء لٌالً السمر فٌه بإشراؾ أمٌن سر المحفل المدعو حنا حاطوم 

ر جلسة للمحفل فً عمان وقبل مداهمة المقر من قبل الفدابٌٌن للوثابق التً كشؾ عنها فان آخ
الفلسطٌنٌٌن كانت مخصصة لترفٌع خمسة من اإلخوان الماسون واالعضاء الخمسة الذٌن رفعوا 

 :هم 
 

 راضً علً المومنً 
 داود ٌوسؾ سروجً

 حنا ودٌع حنا
 علً عز الدٌن بٌشة
 ادوارد رٌجنالد لدجر

 عادل عبد القادر الطراونة 
 

وفً ختام الحفل تم تنصٌ  المدعو رجا ؼندور ربٌسا للمحفل والتصوٌت على قبول عضوٌة 
 :ثبلثة أشخاص هم 

 
 أنور محمد العطار

 محمد إسماعٌل كامل االجزجً
 انطون ٌعقو  قصٌر 

 
فإلى جان  ... والمثٌر للدهشة أن معظم رإساء الوزارة فً األردن كانوا أعضاء فً المحفل 

الذي ظل ربٌسا فخرٌا للمحفل إلى ٌوم موته نقرأ أسماء مضر بدران واللوزي بهجت التلهونً 
ومن المجالٌة نقرأ أسماء الثالوث عبد الهادي وعبد ... وعبد المنعم الرفاعً واحمد الطراونة 

ومن ضباط المخابرات الذٌن تولوا رباسة جهاز المخابرات نقرأ أسماء ... السبلم وعبد الوها  
والمثٌر للدهشة أن ... مٌح البطٌخً ومصطفى القٌسً ومحمد رسول الكٌبلنً احمد عبٌدات وس

كبار الصحفٌٌن األردنٌٌن آنذاك كانوا أعضاء فً المحفل ومنهم خلٌل السواحري ورجا عٌسى 
العٌسى الذي أسس مع أخٌه جرٌدة الدستور ونقرأ اسم سامً حداد وٌعتقد انه الشخص نفسه الذي 

كما نقرأ أسماء عدد ... القطرٌة وٌحمل الجنسٌة األردنٌة واإلنجلٌزٌة ٌعمل فً محطة الجزٌرة 
واسماء كبار رجال األعمال مثل ... من كبار موظفً وزارة التربٌة ومن مإلفً الكت  المدرسٌة 

أنٌس المعشر وتوفٌق الطباع وفإاد الطباع وشفٌق التبلوي ومنٌ  طوقان الذي تحول إلى 
كما نقرأ اسماء والد وعم وجد كرٌم قعوار .... ن جنسٌة سلطنة عمان ملٌاردٌر وقٌل انه ٌحمل اآل

 .السفٌر االردنً الحالً فً واشنطن وصدٌق الملكة رانٌا 
 

ومع أن المحافل الماسونٌة فً دول الشرق األوسط كانت موجودة وتمارس نشاطها بالسر والعلن 
من األزهر إال أن أعضاء هذه  إلى أن تم إؼبلق مكاتبها فً مصر وسورٌا والعراق بعد فتوى
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المحافل ظلوا فً هذه الدول على هامف الحٌاة السٌاسٌة أما فً األردن فانتشروا فً كل مرافق 
الحٌاة وسٌطروا على القصر ورباسة الوزارة وجمٌع أجهزة الدولة وال ٌزال المحفل الماسونً فً 

السر وٌزٌد عدد أعضاء المحفل عن األردن من انشط األحزا  السٌاسٌة السرٌة أو التً تعمل فً 
عدة آالؾ ال زالوا حتى الٌوم ٌوزعون بٌان السكرتٌر األعظم الدكتور سٌؾ الدٌن الكٌبلنً الذي 

.واعتبر دستورا للحركة الماسونٌة فً األردن  8ٙٗٔأعلنه باسم الماسونٌٌن فً عام 
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 .بعض صور حلً درجات المحفل
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 ٚفمب ٌّب صشػ ثٗ ١ٌٚبَ ؽ٠ٕٛج١ٍٓ ػعٛ إٌٛسا١١ٔٓ ِٓ اٌذسعخ اٌشاثؼخ( أٚ اٌؾ١طبْ)ٔظبَ اٌذعبي 



 439 

 :المراجع

 

 :الكتب والدورٌات
 
 

1. Baigent, Michael, Richard Leigh, & Henry Lincoln ،Holy Blood, Holy Grail, 
Delacorte Press, New York  ،1981.  

2. Bede, Elbert. Five-Fifteen Minute Talks. 126p. 1990. Repr. of 1972 ed. Paper. 
(ISBN 0-88053-042-1, M 091). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

3. Bede, Elbert. The Landmarks of Freemasonry. 56p. 1980. Repr. of 1980 ed. 
Paperback text edition. (ISBN 0-88053-020-0, M 069). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated. 

4. Bede, Elbert. Three-Five-Seven Minute Talks on Freemasonry. 9th ed. xii, 
116p. 1985. Repr. of 1978 ed. Paper. (ISBN 0-88053-048-0, M-306). Macoy 
Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  

5. Beless, James W. Freemen & Freemasons: A Masonic Reader.09/1993. (ISBN 
0-533-10672-9). Vantage Press, Incorporated.  

6. Blackmer, Rollin C. The Lodge & the Craft. viii, 295p. 1992. Repr. of 1987 ed. 
Paper. (ISBN 0-88053-043-X, M 092). Macoy Publishing & Masonic Supply 
Company, Incorporated.  

7. Blavatsky, Maria Petrovna, The Secret Doctrine, e-book. 
8. Carlson, Ron, Ed Decker, Fast Facts on False Teachings, Harvest House 

Publishers, Eugene, Oregon  ،1994 .  
9. Carr, Harry., editor. The Early French Exposures. 510p. 02/1993. Paper.(ISBN 

1-56459-325-8). Kessinger Publishing Company.  
10. Carr, William Guy, Pawns in the Game, Omni/Christian Book Club, Palmdale, 

California, 1958 . 
11. Cerza, Alphonse. The Courts & Freemasonry. 105p. 1986. (ISBN 0-935633-03-

0). Anchor Communications.  
12. Chambers, Claire, The SIECUS Circle: A Humanist Revolution, Western 

Islands, Appleton, Wisconsin  ،1977 .  
13. Churchward, Albert. The Origin & Antiquity of Freemasonry. 75p. (Orig.). 

03/1992. Paper. (ISBN 1-56459-107-7). Kessinger Publishing Company.  
14. Clarke, Arthur C., Childhood's End, Ballantine Books ،New York, 1953 . 
15. Claudy, Carl H., editor. Foreign Countries: A Gateway to the Interpretation & 

Development of Certain Symbols of Freemasonry. 148p. 1988. Repr. of 1925 
ed. Hardcover text edition. (ISBN 0-88053-039-1, M-88). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated.  

16. Clegg, Robert I. Mackey's History of Freemasonry. 7 vols. rev., enl. ed. 2400p. 
09/1993. Set. Paper. (ISBN 1-56459-380-0). Kessinger Publishing Company.  

17. Coil, Henry W. A Comprehensive View of Freemasonry. (Illus.). xiv, 256p. 
08/1985. Repr. of 1954 ed. Hardcover text edition. (ISBN 0-88053-053-7, M 314). 
Macoy Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  

18. Coil, Henry W. Coil's Masonic Encyclopedia. LC 60-53289. 749p. (ISBN 0-
88053-054-5, M 316). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  



 441 

19. Coil, Henry W. Conversations on Freemasonry. ix, 282p. 1980. Repr. Paper. 
(ISBN 0-88053-035-9, M084). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

20. Cooper, William, Behold a Pale Horse, Light Technology Publishing, Sedona, 
Arizona 1991 . 

21. Curl, James S. The Art & Architecture of Freemasonry.  
22. Daniel, John, Scarlet and the Beast: Volume II, JKI Publishing, Tyler, Texas, 

1994 . 
23. Darrah, D. D. History & Evolution of Freemasonry. (ISBN 0-685-21969-0). 

Wehman Brothers, Incorporated.  
24. De Hoyos, Art. The Cloud of Prejudice: A Case-Study in Modern Anti-

Masonry. 170p. 11/1992. Paper.(ISBN 1-56459-287-1). Kessinger Publishing 
Company.  

25. de Hoyos, Linda, 'The Enlightenment's Crusade Against Reason,' The New 
Federalist; American Almanac ،February 8, 1993 . 

26. Denslow, William R. Ten Thousand Famous Freemasons. 4 vols. 1979. Repr. 
(ISBN 0-88053-072-3, M664). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

27. Dubos, Rene', Louis Pasteur: Freelance of Science ،Charles Scribner's Sons, 
New York, 1976 (Reprint). 

28. Galton, Francis, Hereditary Genius, Macmillan ،London, 1869 . 
29. Grimshaw, William H. Official History of Free Masonry among the Colored 

People in North America. LC 74-91257. (Illus.). 12/1969. Repr. of 1903 ed. 
(ISBN 0-8371-2051-9, GRF&, Negro U Pr). Greenwood Publishing Group, 
Incorporated.  

30. Hamill, John M.. The Craft. Antiquarian Press: London. [Covers the whole of 
Masonic history from its known and reputed origins right up to the present 
day.] Trade Paperback ISBN 0 85030 460 1 

31. Haywood, H. L. More about Masonry. 3rd ed. xxviii, 220p. 1980. Paper. (ISBN 
0-88053-031-6, M081). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

32. Haywood, H. L., editor. How to Become a Masonic Lodge Officer. vi, 228p. 
1991. Repr. of 1958 ed. Paper. (ISBN 0-88053-028-6, M-77). Macoy Publishing 
& Masonic Supply Company, Incorporated. 

33. Haywood, H. L., editor. The Newly Made Mason. What He & Every Mason 
Should Know about Masonry. 6th ed. (Illus.). 256p. 1990. Repr. of 1973 ed. 
Hardcover text edition. (ISBN 0-88053-030-8, M-80). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated.  

34. Henderson. Masonic World Guide. xviii, 416p. (ISBN 0-88053-079-0, M016). 
Macoy Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  

35. Hoar, William P., Architects of Conspiracy, Appleton ،WI: Western Islands, 
1984 . 

36. Hoffman, Michael, Secret Societies and Psychological Warfare, Independent 
History & Research, Coeur d'Alene, Idaho, 2001 . 

37. Hooykaas, Reijer, Religion and the Rise of Modern Science, Chatto and 
Windus, London, 1972 (Reprint). 

38. Hunter, C. Bruce. Masonic Dictionary. LC 86-62666. xi, 105p. 1993. Paper. 
(ISBN 0-685-72796-3, M329). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

39. Huxley, Aldous, Brave New World Revisited, Bantam Books, New York 1958 . 
40. Huxley, Julian, UNESCO: Its Purpose and Its Philosophy, Public Affairs Press, 

Washington D.C .1947 .  



 440 

41. Janes, William H. Masonic Musical Manual. iv, 96p. 12/1969. Repr. Paper. 
(ISBN 0-88053-012-X, M-044). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated.  

42. Johnston, E. R. Masonry Defined:. A Liberal Masonic Education That Every 
Mason Should Have, Compiled from the Writings of Albert G. Mackey & Many 
Other Eminent Authorities. rev., enl. ed. 937p. 09/1993. Paper. (ISBN 1-56459-
379-7). Kessinger Publishing Company.  

43. Jones, Bernard E. Freemason's Guide and Compendium. George G. Harrap 
Ltd. & Company Ltd., London: 1950. Hardcover, 604 pp.  

44. Keith, Arthur, Evolution and Ethics, Putnam, New York, 1947 . 
45. Keith, Jim, Casebook on Alternative Three, Illuminet Press, Lilbum, Georgia 

1994 . 
46. Keith, Jim, Mind Control, World Control, Adventures Unlimited Press, 

Kempton, Illinois, 1997 . 
47. Keith, Jim, Saucers of the Illuminati, Illuminet Press, Lilbum, Georgia 1999 . 
48. Keith, Jim, Secret and Suppressed, Feral House ،Portland, Oregon 1993 .

Lovelock, James, Ages of Gaia NY. Norton Co. 1988 . 
49. Keynes, John, Essays in Biography, Macmillan ،Toronto, Canada, 1933 . 
50. Knoop, Douglas. The Early Masonic Catechisms. 260p. 02/1993. Paper. (ISBN 

1-56459-324-X). Kessinger Publishing Company.  
51. Knoop, Douglas. The Genesis of Speculative Masonry. 05/1994. Paper. (ISBN 

1-56459-438-6). Kessinger Publishing Company.  
52. Laschet, Nikolaus J. Freemasonry: For He Who Knocks, the Door Will Be 

Opened. 10/1993. (ISBN 0-533-10512-9). Vantage Press, Incorporated.  
53. LC 92-35041. (Illus.). 272p. 08/1993. (ISBN 0-87951-494-9). Overlook Press.  
54. Lennhoff, Eugen The Freemasons. Lewis Masonic. [history of world 

Freemasonry up to 1930] 464pp ISBN 0 85318 111 X  
55. Lester, Ralph P. Look to the East. (ISBN 0-685-19484-1). Powner, Charles T., 

Company, Incorporated.  
56. Mackenzie, Kenneth R. The Royal Masonic Cyclopaedia. 790p. 01/1994. 

Paper.(ISBN 1-56459-420-3). Kessinger Publishing Company.  
57. Mackey, Albert G. Encyclopedia of Free Masonry. 1046p. 12/1991. Repr. of 

1917 ed. Paper. (ISBN 1-56459-099-2). Kessinger Publishing Company.  
58. Macoy, Robert. Dictionary of Freemasonary. 704p. 12/1989. (ISBN 0-517-

69213-9). Random House Value Publishing, Incorporated.  
59. Macoy, Robert. General History, Cyclopedia Dictionary of Freemasonry: 

Containing an Elaborate Account of the Rise & Progress of Freemasonry, & 
Its Kindred Associations, Ancient & Modern. Also, Definitions of the 
Technical Terms Used by the Fraternity. (Illus.). 710p. 03/1994. Repr. of 1873 
ed. Paper. (ISBN 1-56459-428-9). Kessinger Publishing Company.  

60. Malthus, Thomas, An Essay on the Principle of Population as it Affects the 
Future Improvement of Society, Reeves and Turner, London, 1887 (Reprint). 

61. Marrs, Texe, Circle of Intrigue, Living Truth Publishers, Austin, Texas 1995 . 
62. Marrs, Texe, Dark Majesty, Living Truth Publishers ،Austin, Texas, 1992 . 
63. Masonic Quiz: Ask Me Another, Brother. (ISBN 0-685-19487-6). Powner, 

Charles T., Company, Incorporated.  
64. Melissinos. Ten Minute Addresses. Paper. (ISBN 0-88053-356-0, S411). Macoy 

Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  
65. More Light. (ISBN 0-685-19492-2). Powner, Charles T., Company, 

Incorporated.  
66. Morris, Woodrow W. The Greatest of These: Quotations on Fundamental 

Truths of Charity - The Teaching of Freemasonry. Chancellor, Ann L., 



 442 

illustrator. Ford, Jim, illustrator. (Illus.). xiv, 111p. 05/1985. (ISBN 0-88053-080-
4, M 328). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  

67. Moshinsky, George. General Erich Ludendorff: The Nazi Persecution of 
Masonry, Vol. I. (Illus.). 300p. 1988. (ISBN 0-938103-02-4). Z Z Y Z X Publishing 
Company, Incorporated.  

68. Newton, Joseph F. Short Talks on Masonry. x, 243p. 1988. Repr. of 1969 ed. 
Paper.(ISBN 0-88053-036-7, M-85). Macoy Publishing & Masonic Supply 
Company, Incorporated.  

69. Newton, Joseph F. The Builders: A Story & Study of Freemasonry. 10th ed. 
(Illus.). xxx, 315p. 1989. Repr. (ISBN 0-318-42073-2, M301). Macoy Publishing 
& Masonic Supply Company, Incorporated.  

70. Newton, Joseph F. The Great Light in Masonry. 92p. 01/1992. Repr. of 1924 ed. 
Paper. (ISBN 1-56459-046-1). Kessinger Publishing Company.  

71. Newton, Joseph F. The Men's House: Masonic Papers & Addresses. xx, 241p. 
1990. Hardcover text edition.(ISBN 0-88053-037-5, M-86). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated.  

72. Petersen, William. Masonic Quiz. (ISBN 0-685-22032-X). Wehman Brothers, 
Incorporated.  

73. Pick, Fred L. & G. Norman Knight. Pocket History of Freemasonry. revised by 
Frederick Smyth. Lewis Masonic 350pp  

74. Pike, Albert, Morals and Dogma, L.H. Jenkins, Inc . ، Richmond, Virginia, 1942 . 
75. Pocket Lexicon of Freemasonry. (ISBN 0-685-19495-7). Powner, Charles T., 

Company, Incorporated.  
76. Pouzzner, Daniel, The Architecture of Modern Political Power: The New 

Feudalism ،http://www.mega.nu:8080, 2001 . 
77. Prater, Burt. Family Masonic Education Workbook: Using Masonic Symbolism 

in Daily Life. (Illus.). 192p. (Orig.). 03/1993. Paper. (ISBN 0-9635766-0-7). 
Source Productions.  

78. Reed, Douglas, The Controversy of Zion, Dolphin Press, South Africa, 1978 . 
79. Roberts, Allen E. Craft & Its Symbols. 7th ed. LC 73-89493. (Illus.). xii, 90p. 

1990. Repr. Hardcover text edition. $8.75. (ISBN 0-88053-058-8, M 321). Macoy 
Publishing & Masonic Supply Company, Incorporated.  

80. Robinson, John J. A Pilgrim's Path. One Man's Road to the Masonic Temple. 
LC 93-9178. 192p. 02/1993. $17.95. (ISBN 0-87131-732-X); Paper. (ISBN 0-
87131-722-2). Evans, M., & Company, Incorporated.  

81. Robinson, John J. Born in Blood. LC 89-23703. 396p. 01/1990.(ISBN 0-871 31-
602-1). Evans, M., & Company, Incorporated.  

82. Sadler Masonic Facts and Fictions.  
83. Sandbach, R.S.E. Priest and Freemason, the life of George Oliver Aquarian 

Press: London [Freemasonry and religion in 19th century England.] 192pp 
Hardcover, ISBN 0 85030 627 2  

84. Scott, Walter, The Life of Napoleon Bonaparte, Vol  .1 ، Ballantyne, Edinburgh, 
1827 . 

85. Shepherd, Silas H. Little Masonic Library. 5 vols. 06/1987. Repr. of 1977 ed. 
Set. cloth. (ISBN 0-88053-005-7, M-5). Macoy Publishing & Masonic Supply 
Company, Incorporated.  

86. Sibley, W. G. The Story of Freemasonry. 114p. 1968. Repr. (ISBN 0-7873-0791-
2). Mokelumne Hill Press.  

87. Simons, George E. The Standard Masonic Monitor. large type ed. 248p. 1993. 
Repr. of 1978 ed. Paper. (ISBN 0-88053-010-3, M-033). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated.  



 443 

88. Stevenson, David. The First Freemasons: Scotland's Early Lodges & Their 
Members. (Illus.). 280p. 05/1989. Hardcover text edition. (ISBN 0-08-036418-7, 
Aberdeen U Pr); Paperback text edition.(ISBN 0-08-037724-6). Macmillan 
Publishing Company, Incorporated.  

89. Still, William, New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, 
Huntington House Publishers ،Lafayette, Louisiana, 1990 . 

90. Sutton, Antony, America's Secret Establishment ،Liberty House Press, 
Billings, Montana 1986 . 

91. Sutton, Antony, The Secret Cult of the Order, Veritas Publishing Company 
PTY. Ltd., Bullsbrook, Western Australia 1983 . 

92. Tarpley, Webster, 'How the Venetian System Was Transplanted Into England,' 
The New Federalist, June 3 ،1996.  

93. Taylor, Ian T., In the Minds of Men: Darwin and the New World Order, TFE 
Publishing, Minneapolis, MN 1999 .  

94. Tennenbaum, Jonathan, 'Towards a New Science of Life,' Executive 
Intelligence Review, Vol. 28, Number 34 ، Sept. 7, 2001 . 

95. Thorn, Richard P. The Boy Who Cried Wolf: The First Book to Break Masonic 
Silence. 04/1994.(ISBN 0-87131-760-5). Evans, M., & Company, Incorporated.  

96. Tudhope, George V. Freemasonry Came to America with Captain John Smith 
in 1607. 13p. 1993. Repr.(ISBN 0-7873-0898-6). Mokelumne Hill Press.  

97. Vibert, Lionel. The Rare Books of Freemasonry. 1987. Repr. of 1923 ed. 
Paper.(ISBN 0-916411-73-7, Sure Fire). Holmes Publishing Group.  

98. Voorhis, H. V. Facts for Freemasons. x, 237p. 1979. Hardcover text edition. 
(ISBN 0-88053-016-2, M-65). Macoy Publishing & Masonic Supply Company, 
Incorporated. 

99. Waite, Arthur E. A New Encyclopedia of Freemasonry. Vol. I & II. (Illus.). 1991. 
Set. (ISBN 0-517-19148-2). Random House Value Publishing, Incorporated.  

100. Walkes, Joseph A., Jr. Black Square & Compass: 200 Years of Prince 
Hall Freemasonry. rev. ed. LC 79-112352. xvi, 176p. 1989. Repr. of 1981 ed. 
Hardcover text edition. (ISBN 0-88053-061-8, M 324). Macoy Publishing & 
Masonic Supply Company, Incorporated.  

101. Ward, J. S. An Interpretation of Our Masonic Symbols. 160p. 10/1993. 
Paper. (ISBN 1-56459-385-1). Kessinger Publishing Company.  

102. Ward, J. S. Freemasonry: Its Aims & Ideals. 233p. 10/1993. Paper. (ISBN 
1-56459-387-8). Kessinger Publishing Company.  

103. Ward, J. S. The Higher Degrees in Freemasonry. 100p. 01/1994. Paper. 
(ISBN 1-56459-422-X). Kessinger Publishing Company.  

104. Ward, J. S. Told Through the Ages: A Series of Masonic Stories. 240p. 
10/1993. Paper. (ISBN 1-56459-386-X). Kessinger Publishing Company.  

105. Webster, Nesta, Secret Societies and Subversive Movements, Christian 
Book Club of America, Hawthorn ،California, 1924 . 

106. Weisberger, R. William. Speculative Freemasony & the Enlightenment. 
A Study of the Craft in London, Paris, Prague, & Vienna. 320p. 07/1993. (ISBN 
0-88033-264-6, 367). East European Quarterly.  

107. White, Carol, The New Dark Ages Conspiracy, The New Benjamin 
Franklin House, New York 1980 . 

108. Willets, Walter E. Master's Book of Short Speeches. rev. ed. xiii, 61p. 
1993. Repr. Paper. (ISBN 0-88053-050-2, M310). Macoy Publishing & Masonic 
Supply Company,Incorporated.  

109. Wilmhurst, W.L., The Meaning of Masonry, Gramercy Books, New York 
1980 . 



 444 

110. Wilmshurst, W. L. The Masonic Initiation. 223p. 03/1994. Paper. (ISBN 0-
89540-288-2, SB-288). Sun Publishing Company.  

111. Wilmshurst, W. L. The Meanings of Masonry. 216p. 06/1993. Paper. 
(ISBN 1-56459-373-8). Kessinger Publishing Company.  

112. Worshipful Master's Assistant. (ISBN 0-685-19506-6). Powner, Charles 
T., Company, Incorporated. 

113. Wright, Dudley. The Ethics of Freemasonry. 88p. 01/1992. Repr. of 1924 
ed. Paper.(ISBN 1-56459-042-9). Kessinger Publishing Company.  

114. Zacharias, Ravi, Jesus Among Other Gods, Word Publishing, Nashville, 
Tennessee, 2000. 

115. Zeldis, Leon. Masonic Chronology in Context. 100p. 09/1993. Paper. 
(ISBN 1-56459-382-7). Kessinger Publishing Company.  

116. Kuelbel, Juergen Cain, Hariri's assassination: Hiding Evidence in 
Lebanon. 

 

 ، دار الحكمة، تونس145أبو إسالم أحمد عبدهللا، الماسونٌة فً المنطقة  .117
 ، بٌت الحكمة، تونس351أبو إسالم أحمد عبدهللا، المثلث  .118
 .الماسونٌة الجدٌدة فً الشرق اإلسالمً: أبو إسالم أحمد عبدهللا، الطابور الخامس .119
 .دابرة المعارف الماسونٌة حنا أبً راشد، .111
 تارٌخ الماسونٌة العام، دار الجٌل، لبنان ،جرجً زٌدان .111
 الماسونٌة نشؤتها وأهدافها، دار النفابس، لبنان ،أحمد أسعد السحمرانً.د .111
 الٌهود والماسون فً مصر، الزهراء لإلعالم، مصر ،علً شلش.د .113
 مصرأربع كتب فً الماسونٌة ، مكتٌة مدبولً،  ،شاهٌن مكارٌوس .114
 تبدٌد الظالم أو أصل الماسونٌة، كتاب إلكترونً ،عوض الخوري .115
موفق بنً المرجة، صحوة الرجل المرٌض أو السلطان عبدالحمٌد الثانً والخالفة  .116

 .اإلسالمٌة، دار الخلٌ  للطباعة والنشر، الكوٌت
 .، المستشار حسٌن ناجً، الكوٌت(أول كتاب ضد البهابٌة)علٌها تسعة عشر  .117
، المستشار (فً الرد على استخدام البهابٌة لألرقام فً إنكار جهنم)العشرٌن  فتنة القرن .118

 .حسٌن ناجً، الكوٌت
 .، مإسسة األهرام، مصر(بنت الشاطا)عابشة عبدالرحمن .قراءة فً وثابق البهابٌة، د .119
 .1111ٌناٌر  1، 145األهرام العربً، العدد  .131
 .أعداد متفرقة من مجلة المصور .131

 
 

 :مواقع اإلنترنت
1. http://www.arcticbeacon.com/31-Oct-2006.html 
1. http://educate-yourself.org/mc/mcsvaliinterviewpt1.shtml  
2. http://portland.indymedia.org/en/2005/02/310049.shtml  
3. http://arkphagrandlodge.com/knowledge.htm  
4. http://www.prs.org/gallery-mason.htm  
5. http://arkphagrandlodge.com/membership.htm  
6. http://arkphagrandlodge.com/ktsymbolic.htm  
7. http://arkphagrandlodge.com/wlodges.htm  
8. http://arkphagrandlodge.com/threepillars.htm  
9. http://www.setmasons.org/How.htm  
10. http://www.sahab.ws/5161/news/3343.html  
11. http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/09/20/sya/48.htm  
12. http://maaber.50megs.com/issue_december03/spotlights_1.htm  

http://www.arcticbeacon.com/31-Oct-2006.html
http://educate-yourself.org/mc/mcsvaliinterviewpt1.shtml
http://portland.indymedia.org/en/2005/02/310049.shtml
http://arkphagrandlodge.com/knowledge.htm
http://www.prs.org/gallery-mason.htm
http://arkphagrandlodge.com/membership.htm
http://arkphagrandlodge.com/ktsymbolic.htm
http://arkphagrandlodge.com/wlodges.htm
http://arkphagrandlodge.com/threepillars.htm
http://www.setmasons.org/How.htm
http://www.sahab.ws/5161/news/3343.html
http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/09/20/sya/48.htm
http://maaber.50megs.com/issue_december03/spotlights_1.htm


 445 

13. http://maaber.50megs.com/issue_july04/spotlights2.htm  
14. http://maaber.50megs.com/issue_november04/spotlights_2.htm  
15. http://www.iu.edu.sa/Magazine/27/3.htm  
16. http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=348  
17. http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1652  
18. http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1237  
19. http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=506  
20. http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1629  
21. http://www.aaraa.jeeran.com/islamic/kotob/melal-qawmiyah-azzam.htm  
22. http://internet.lodge.org.uk/library/research/turkey.doc  
23. http://internet.lodge.org.uk/library/res-fourty.php  
24. http://internet.lodge.org.uk/library/res-decline.php  
25. http://internet.lodge.org.uk/library/research/prescott-devil.pdf  
26. http://internet.lodge.org.uk/library/research/granite.pdf  
27. http://internet.lodge.org.uk/library/research/brodsky.doc  
28. http://internet.lodge.org.uk/library/research/innaug99.doc  
29. http://internet.lodge.org.uk/library/research/apologist.pdf  
30. http://internet.lodge.org.uk/library/res-britishproblem.php  
31. http://internet.lodge.org.uk/library/res-isittrue.php  
32. http://internet.lodge.org.uk/library/thoughts/MasonicPrinciplesRevisited.pdf  
33. http://internet.lodge.org.uk/library/res-future.php  
34. http://internet.lodge.org.uk/library/research/hull-lecture.PDF  
35. http://internet.lodge.org.uk/public/secretary.php  
36. http://internet.lodge.org.uk/temples/temples.php  
37. http://internet.lodge.org.uk/library/universal.php  
38. http://www.globalfreemasonry.com/knight_templars_04.html  
39. http://www.freemasonrywatch.org/turkey_freemasonry_history.html  
40. http://api.fmanager.net/api_v1/xmlapi.php?dev-

t=YV76BR4Z224&with=mod=file,id=13936  
41. http://www.freemasonrywatch.org  
42. http://www.freemasonrywatch.org/tracingboard.html  
43. http://www.freemasonrywatch.org/siteindex.html  
44. http://www.ugle.org.uk/  
45. http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge.htm  
46. http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge-1.htm  
47. http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge-2.htm  
48. http://www.ugle.org.uk/masonry/what-is-freemasonry.htm  
49. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-why-do-people-join.htm  
50. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-promises.htm  
51. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-who-can-join.htm  
52. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-religion.htm  
53. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-secret-society.htm  
54. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-politics.htm  
55. http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonrys-external-relations.htm  
56. http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-community.htm  
57. http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonry-and-society.htm  
58. http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonry-and-religion.htm  
59. http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-about-freemasonry.htm  
60. http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-being-a-freemason.htm  
61. http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-secret-society.htm  
62. http://www.ugle.org.uk/masonry/famous-masons.htm  
63. http://www.ugle.org.uk/how-to/who-can-become-a-freemason.htm  

http://maaber.50megs.com/issue_july04/spotlights2.htm
http://maaber.50megs.com/issue_november04/spotlights_2.htm
http://www.iu.edu.sa/Magazine/27/3.htm
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=348
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1652
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1237
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=506
http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=1629
http://www.aaraa.jeeran.com/islamic/kotob/melal-qawmiyah-azzam.htm
http://internet.lodge.org.uk/library/research/turkey.doc
http://internet.lodge.org.uk/library/res-fourty.php
http://internet.lodge.org.uk/library/res-decline.php
http://internet.lodge.org.uk/library/research/prescott-devil.pdf
http://internet.lodge.org.uk/library/research/granite.pdf
http://internet.lodge.org.uk/library/research/brodsky.doc
http://internet.lodge.org.uk/library/research/innaug99.doc
http://internet.lodge.org.uk/library/research/apologist.pdf
http://internet.lodge.org.uk/library/res-britishproblem.php
http://internet.lodge.org.uk/library/res-isittrue.php
http://internet.lodge.org.uk/library/thoughts/MasonicPrinciplesRevisited.pdf
http://internet.lodge.org.uk/library/res-future.php
http://internet.lodge.org.uk/library/research/hull-lecture.PDF
http://internet.lodge.org.uk/public/secretary.php
http://internet.lodge.org.uk/temples/temples.php
http://internet.lodge.org.uk/library/universal.php
http://www.globalfreemasonry.com/knight_templars_04.html
http://www.freemasonrywatch.org/turkey_freemasonry_history.html
http://api.fmanager.net/api_v1/xmlapi.php?dev-t=YV76BR4Z224&with=mod=file,id=13936
http://api.fmanager.net/api_v1/xmlapi.php?dev-t=YV76BR4Z224&with=mod=file,id=13936
http://www.freemasonrywatch.org/
http://www.freemasonrywatch.org/tracingboard.html
http://www.freemasonrywatch.org/siteindex.html
http://www.ugle.org.uk/
http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge.htm
http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge-1.htm
http://www.ugle.org.uk/ugle/the-history-of-grand-lodge-2.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/what-is-freemasonry.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-why-do-people-join.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-promises.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-who-can-join.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-religion.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-secret-society.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-politics.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonrys-external-relations.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/A2L-community.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonry-and-society.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/freemasonry-and-religion.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-about-freemasonry.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-being-a-freemason.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/YQA-secret-society.htm
http://www.ugle.org.uk/masonry/famous-masons.htm
http://www.ugle.org.uk/how-to/who-can-become-a-freemason.htm


 446 

64. http://www.ugle.org.uk/how-to/suggested-steps.htm  
65. http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/europe.htm  
66. http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/asia.htm  
67. http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/africa.htm  
68. http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/americas.htm  
69. http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/oceania.htm  
70. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/africa.htm  
71. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/asia.htm  
72. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/britisles.htm  
73. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/camerica.htm  
74. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/common.htm  
75. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/euro.htm  
76. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/samerica.htm  
77. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/usa.htm  
78. http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/windies.htm  
79. http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/documentos2.htm
&prev=/language_tools  

80. http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresmun.htm&p
rev=/language_tools  

81. http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresesp.htm&pr
ev=/language_tools  

82. http://www.mqmagazine.co.uk  
83. http://www.freemasonry.org.il  
84. http://www.freemason.org/cfo/julyaugust2000/freemasonry_in_isreal.htm  
85. http://www.freemason.org/cfo/  
86. http://www.bessel.org/gls.htm  
87. http://www.geocities.com/fmisrael/  
88. http://www.ugle.org.uk/mr/links.htm  
89. http://www.freemason.org/cfo/print/print.htm  
90. http://www.freemasonrywatch.org/royalarch_aprons.html  
91. http://www.freemasonrywatch.org/breaking_masonry_news.html  
92. http://www.freemasonrywatch.org/2index.html  
93. http://www.durham.net/~cedar/famous.html  
94. http://www.freemasonrywatch.org/1index.html  
95. http://www.freemasonrywatch.org/3index.html  
96. http://cuttingedgeministries.net/fmcorner.html  
97. http://cuttingedgeministries.net/free001a.htm  
98. http://cuttingedgeministries.net/n1040.html  
99. http://cuttingedgeministries.net/free17.htm  
100. http://cuttingedgeministries.net/free16.htm  
101. http://cuttingedgeministries.net/free15.htm  
102. http://cuttingedgeministries.net/free13.html  
103. http://cuttingedgeministries.net/free12.html  
104. http://cuttingedgeministries.net/free11.html  
105. http://cuttingedgeministries.net/free007.html  
106. http://cuttingedgeministries.net/free004.html  
107. http://cuttingedgeministries.net/free003.html  
108. http://cuttingedgeministries.net/free19.htm  

http://www.ugle.org.uk/how-to/suggested-steps.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/europe.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/asia.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/africa.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/americas.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/lodges/oceania.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/africa.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/asia.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/britisles.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/camerica.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/common.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/euro.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/samerica.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/usa.htm
http://www.ugle.org.uk/provinces/olodges/windies.htm
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/documentos2.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/documentos2.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/documentos2.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresmun.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresmun.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresmun.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresesp.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresesp.htm&prev=/language_tools
http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=es%7Cen&u=http://www.granlogia.info/pagina/ilustresesp.htm&prev=/language_tools
http://www.mqmagazine.co.uk/
http://www.freemasonry.org.il/
http://www.freemason.org/cfo/julyaugust2000/freemasonry_in_isreal.htm
http://www.freemason.org/cfo/
http://www.bessel.org/gls.htm
http://www.geocities.com/fmisrael/
http://www.ugle.org.uk/mr/links.htm
http://www.freemason.org/cfo/print/print.htm
http://www.freemasonrywatch.org/royalarch_aprons.html
http://www.freemasonrywatch.org/breaking_masonry_news.html
http://www.freemasonrywatch.org/2index.html
http://www.durham.net/~cedar/famous.html
http://www.freemasonrywatch.org/1index.html
http://www.freemasonrywatch.org/3index.html
http://cuttingedgeministries.net/fmcorner.html
http://cuttingedgeministries.net/free001a.htm
http://cuttingedgeministries.net/n1040.html
http://cuttingedgeministries.net/free17.htm
http://cuttingedgeministries.net/free16.htm
http://cuttingedgeministries.net/free15.htm
http://cuttingedgeministries.net/free13.html
http://cuttingedgeministries.net/free12.html
http://cuttingedgeministries.net/free11.html
http://cuttingedgeministries.net/free007.html
http://cuttingedgeministries.net/free004.html
http://cuttingedgeministries.net/free003.html
http://cuttingedgeministries.net/free19.htm


 447 

109. http://66.218.71.225/search/cache?p=%22arab+freemason%22&ei=UTF-
8&fl=0&u=cuttingedgeministries.net/news/n1878.cfm&w=%22arab+freemason
%22&d=CF508F8125&icp=1&.intl=us  

110. http://www.arabmail.de/Mansour5.7.02.html  
111. http://www.arabtimes.com/Arab%20con/jordan/member.htm  
112. http://www.alkader.net/feb/nedemallawi_050206.htm  
113. http://www.jimsyr.com/12musharakat/aklanat.htm  
114. http://www.iraker.dk/iraq/hvemersaddam.htm  
115. http://www.kitabat.com/aldulaymi_2.htm  
116. http://www.iraqcp.org/althakra/002306mutsal21.htm  
117. http://www.iu.edu.sa/Magazine/6/11.htm  
118. http://fasadalsaud.tripod.com/id14.html  
119. http://www.sudaneseonline.com/cgi-

bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=2&msg=1068411428&rn=1  
120. http://www.gazapress.com/arabic/modules.php?name=News&file=print

&sid=442  
121. http://safy.150m.com/index1.html  
122. http://www.lgfo.org/INDEX.html  
123. http://www.egy.com/community/99-03-01.shtml  
124. http://www.lgfo.org/WHAT'S%20NEW.html  
125. http://agayeb.150m.com/index1.html  
126. http://www.ordeniluminati.com/  
127. http://www.oto.org  
128. http://www.masonicinfo.com/famous2.htm  
129. http://www.masonicinfo.com/famous1.htm  
130. http://www.iojd.org/  
131. http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm  
132. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Shriners  
133. http://www.shrinershq.org/  
134. http://www.shrinershq.org/shrine/membership.html  
135. http://www.masonicinfo.com/infamous.htm  
136. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/York%20Rite  
137. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Shriners  
138. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Tall%20Cedars%20of%20Leb

anon  
139. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Scottish%20Rite  
140. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Temple%20of%20Solomon  
141. http://www.masonicinfo.com/fakemasonry.htm  
142. http://www.masonicinfo.com/approaching.htm  
143. http://www.masonicinfo.com/preparation.htm  
144. http://www.masonicinfo.com/alharam.htm  
145. http://www.nationalsojourners.org/  
146. http://www.freemasonry.org/links  
147. http://www.amaranth.org/  
148. http://pinworld.com/masonic.html  
149. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/History%20of%20Freemason

ry  
150. http://www.freemasonry.org/  
151. http://mill-valley.freemasonry.biz/gordian-knot-order.htm  
152. http://www.godf.org/  
153. http://www.tallcedars.org/  
154. http://www.tallcedars.org/information/join.htm  

http://66.218.71.225/search/cache?p=%22arab+freemason%22&ei=UTF-8&fl=0&u=cuttingedgeministries.net/news/n1878.cfm&w=%22arab+freemason%22&d=CF508F8125&icp=1&.intl=us
http://66.218.71.225/search/cache?p=%22arab+freemason%22&ei=UTF-8&fl=0&u=cuttingedgeministries.net/news/n1878.cfm&w=%22arab+freemason%22&d=CF508F8125&icp=1&.intl=us
http://66.218.71.225/search/cache?p=%22arab+freemason%22&ei=UTF-8&fl=0&u=cuttingedgeministries.net/news/n1878.cfm&w=%22arab+freemason%22&d=CF508F8125&icp=1&.intl=us
http://www.arabmail.de/Mansour5.7.02.html
http://www.arabtimes.com/Arab%20con/jordan/member.htm
http://www.alkader.net/feb/nedemallawi_050206.htm
http://www.jimsyr.com/12musharakat/aklanat.htm
http://www.iraker.dk/iraq/hvemersaddam.htm
http://www.kitabat.com/aldulaymi_2.htm
http://www.iraqcp.org/althakra/002306mutsal21.htm
http://www.iu.edu.sa/Magazine/6/11.htm
http://fasadalsaud.tripod.com/id14.html
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=2&msg=1068411428&rn=1
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=2&msg=1068411428&rn=1
http://www.gazapress.com/arabic/modules.php?name=News&file=print&sid=442
http://www.gazapress.com/arabic/modules.php?name=News&file=print&sid=442
http://safy.150m.com/index1.html
http://www.lgfo.org/INDEX.html
http://www.egy.com/community/99-03-01.shtml
http://www.lgfo.org/WHAT'S%20NEW.html
http://agayeb.150m.com/index1.html
http://www.ordeniluminati.com/
http://www.oto.org/
http://www.masonicinfo.com/famous2.htm
http://www.masonicinfo.com/famous1.htm
http://www.iojd.org/
http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Shriners
http://www.shrinershq.org/
http://www.shrinershq.org/shrine/membership.html
http://www.masonicinfo.com/infamous.htm
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/York%20Rite
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Shriners
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Tall%20Cedars%20of%20Lebanon
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Tall%20Cedars%20of%20Lebanon
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Scottish%20Rite
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Temple%20of%20Solomon
http://www.masonicinfo.com/fakemasonry.htm
http://www.masonicinfo.com/approaching.htm
http://www.masonicinfo.com/preparation.htm
http://www.masonicinfo.com/alharam.htm
http://www.nationalsojourners.org/
http://www.freemasonry.org/links
http://www.amaranth.org/
http://pinworld.com/masonic.html
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/History%20of%20Freemasonry
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/History%20of%20Freemasonry
http://www.freemasonry.org/
http://mill-valley.freemasonry.biz/gordian-knot-order.htm
http://www.godf.org/
http://www.tallcedars.org/
http://www.tallcedars.org/information/join.htm


 448 

155. http://www.tallcedars.org/famous/famoustcl.htm  
156. http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk.html  
157. http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_02.html  
158. http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_03.html  
159. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Scroll%20and%20Key  
160. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Skull%20and%20Bones  
161. http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_04.html  
162. http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_05.html  
163. http://www.ephesians5-11.org/handshakes.htm  
164. http://www.ephesians5-11.org/washum.htm  
165. http://www.ephesians5-11.org/harris.htm  
166. http://www.geocities.com/freemasonry_masons/  
167. http://home.swipnet.se/~w-49954/English/emura.html  
168. http://www.geocities.com/Athens/Forum/9991/mideast.html  
169. http://www.cabinda.net/ssfreemasonryinegypt.htm  
170. http://www.bessel.org/intstats.htm  
171. http://www.geocities.com/Athens/Forum/9991/  
172. http://www.texemarrs.com/cgi-

bin/miva?Merchant/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=catalog&Produ
ct_Code=lodge_over_jerusalem  

173. http://bessel.org/clipsas.htm  
174. http://www.clipsas.com/  
175. http://bessel.org/numbcand.htm  
176. http://bessel.org/charge.htm  
177. http://bessel.org/advance.htm  
178. http://bessel.org/culture.htm  
179. http://bessel.org/ripper.htm  
180. http://bessel.org/firstppr.htm  
181. http://bessel.org/gls.htm  
182. http://www.droit-humain.org/  
183. http://www.droit-humain.org/en03_birth_coFM.htm  
184. http://bessel.org/age.htm  
185. http://bessel.org/masrec/africa.htm  
186. http://www.phmainstreet.com/world/  
187. http://www.phmainstreet.com/world/index1.htm  
188. http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=18272&cat_id=1  
189. http://www.phmainstreet.com/flmason/news.htm  
190. http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=65561  
191. http://www.os2ss.com/connect/masons/present.htm  
192. http://www.knightstemplar.org/  
193. http://www.yorkrite.com/council/cmdegrees.html  
194. http://www.yorkrite.com/chapter/ggramdeg.html  
195. http://www.yorkrite.com/gcmx/whyaram.htm  
196. http://www.masonry.ru/index.eng.htm  
197. http://bessel.org/datemas.htm  
198. http://bessel.org/countrys.htm  
199. http://bessel.org/masdates.htm  
200. http://bessel.org/declmas.htm  
201. http://bessel.org/famemas.htm  
202. http://bessel.org/masorgs.htm  
203. http://bessel.org/lifememb.htm  
204. http://bessel.org/glsinfo.htm  

http://www.tallcedars.org/famous/famoustcl.htm
http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk.html
http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_02.html
http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_03.html
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Scroll%20and%20Key
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Skull%20and%20Bones
http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_04.html
http://www.godf.org/foreign/uk/histoire_uk_05.html
http://www.ephesians5-11.org/handshakes.htm
http://www.ephesians5-11.org/washum.htm
http://www.ephesians5-11.org/harris.htm
http://www.geocities.com/freemasonry_masons/
http://home.swipnet.se/~w-49954/English/emura.html
http://www.geocities.com/Athens/Forum/9991/mideast.html
http://www.cabinda.net/ssfreemasonryinegypt.htm
http://www.bessel.org/intstats.htm
http://www.geocities.com/Athens/Forum/9991/
http://www.texemarrs.com/cgi-bin/miva?Merchant/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=lodge_over_jerusalem
http://www.texemarrs.com/cgi-bin/miva?Merchant/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=lodge_over_jerusalem
http://www.texemarrs.com/cgi-bin/miva?Merchant/merchant.mv+Screen=PROD&Store_Code=catalog&Product_Code=lodge_over_jerusalem
http://bessel.org/clipsas.htm
http://www.clipsas.com/
http://bessel.org/numbcand.htm
http://bessel.org/charge.htm
http://bessel.org/advance.htm
http://bessel.org/culture.htm
http://bessel.org/ripper.htm
http://bessel.org/firstppr.htm
http://bessel.org/gls.htm
http://www.droit-humain.org/
http://www.droit-humain.org/en03_birth_coFM.htm
http://bessel.org/age.htm
http://bessel.org/masrec/africa.htm
http://www.phmainstreet.com/world/
http://www.phmainstreet.com/world/index1.htm
http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=18272&cat_id=1
http://www.phmainstreet.com/flmason/news.htm
http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=65561
http://www.os2ss.com/connect/masons/present.htm
http://www.knightstemplar.org/
http://www.yorkrite.com/council/cmdegrees.html
http://www.yorkrite.com/chapter/ggramdeg.html
http://www.yorkrite.com/gcmx/whyaram.htm
http://www.masonry.ru/index.eng.htm
http://bessel.org/datemas.htm
http://bessel.org/countrys.htm
http://bessel.org/masdates.htm
http://bessel.org/declmas.htm
http://bessel.org/famemas.htm
http://bessel.org/masorgs.htm
http://bessel.org/lifememb.htm
http://bessel.org/glsinfo.htm


 449 

205. http://bessel.org/wmreqs.htm  
206. http://bessel.org/penalty.htm  
207. http://bessel.org/newlodge.htm  
208. http://bessel.org/funerals.htm  
209. http://bessel.org/sctfmy.htm  
210. http://bessel.org/vpmas.htm  
211. http://bessel.org/presmas.htm  
212. http://bessel.org/presfmy.htm  
213. http://bessel.org/fratorgs.htm  
214. http://www.exonumia.com/art/society.htm  
215. http://www.exonumia.com/art/society2.htm  
216. http://freepages.family.rootsweb.com/~heraldry/page_motto.html#up  
217. http://www.rootsweb.com/~njmorris/acronyms.htm  
218. http://bessel.org/webindex.htm  
219. http://www.freemasonrywatch.org/counterpunch.html  
220. http://www.2be1ask1.com/library/tresner.html  
221. http://www.2be1ask1.com/library/enemies.html  
222. http://www.2be1ask1.com/library/consider.html  
223. http://www.2be1ask1.com/library/why.html  
224. http://www.2be1ask1.com/library/manmason.html  
225. http://www.2be1ask1.com/library/failure.html  
226. http://www.2be1ask1.com/library/prayr.html  
227. http://www.2be1ask1.com/linklib/link.html  
228. http://www.trowel.com/flamason/hi12.htm  
229. http://www.lunchtimers.org/  
230. http://www.lunchtimers.org/aboutus/index.htm  
231. http://www.lunchtimers.org/standords.htm  
232. http://www.supremecouncil.org/new/home.asp  
233. http://www.supremecouncil.org/history/  
234. http://www.supremecouncil.org/history/nmj.asp  
235. http://www.iorg.org/membership.htm  
236. http://www.iorg.org/petition&interview.htm  
237. http://njfreemasonry.org/chain.htm  
238. http://www.nytriangle.org/  
239. http://www.eskimo.com/~wsj/History.html  
240. http://www.nytriangle.org/join.html  
241. http://www.nytriangle.org/history.html  
242. http://www.nytriangle.org/whatis.html  
243. http://www.freedom-ministries.com/masonic-quotes.html  
244. http://www.masonicmusic.org  
245. http://amaranth.org/History.asp  
246. http://www.kiwanis.org/about/  
247. http://www.kiwanis.org/about/history/  
248. http://www.kiwanis.org/kfl/  
249. http://amaranth.org/GrandCourts.asp  
250. http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_degrees.htm  
251. http://www.scottishritecalifornia.org/lodge_of_perfection.htm  
252. http://www.scottishritecalifornia.org/chapter_of_rose_croix.htm  
253. http://www.scottishritecalifornia.org/council_of_kadosh.htm  
254. http://www.scottishritecalifornia.org/consistory.htm  
255. http://www.scottishritecalifornia.org/court_of_honour.htm  
256. http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_petition.htm  

http://bessel.org/wmreqs.htm
http://bessel.org/penalty.htm
http://bessel.org/newlodge.htm
http://bessel.org/funerals.htm
http://bessel.org/sctfmy.htm
http://bessel.org/vpmas.htm
http://bessel.org/presmas.htm
http://bessel.org/presfmy.htm
http://bessel.org/fratorgs.htm
http://www.exonumia.com/art/society.htm
http://www.exonumia.com/art/society2.htm
http://freepages.family.rootsweb.com/~heraldry/page_motto.html#up
http://www.rootsweb.com/~njmorris/acronyms.htm
http://bessel.org/webindex.htm
http://www.freemasonrywatch.org/counterpunch.html
http://www.2be1ask1.com/library/tresner.html
http://www.2be1ask1.com/library/enemies.html
http://www.2be1ask1.com/library/consider.html
http://www.2be1ask1.com/library/why.html
http://www.2be1ask1.com/library/manmason.html
http://www.2be1ask1.com/library/failure.html
http://www.2be1ask1.com/library/prayr.html
http://www.2be1ask1.com/linklib/link.html
http://www.trowel.com/flamason/hi12.htm
http://www.lunchtimers.org/
http://www.lunchtimers.org/aboutus/index.htm
http://www.lunchtimers.org/standords.htm
http://www.supremecouncil.org/new/home.asp
http://www.supremecouncil.org/history/
http://www.supremecouncil.org/history/nmj.asp
http://www.iorg.org/membership.htm
http://www.iorg.org/petition&interview.htm
http://njfreemasonry.org/chain.htm
http://www.nytriangle.org/
http://www.eskimo.com/~wsj/History.html
http://www.nytriangle.org/join.html
http://www.nytriangle.org/history.html
http://www.nytriangle.org/whatis.html
http://www.freedom-ministries.com/masonic-quotes.html
http://www.masonicmusic.org/
http://amaranth.org/History.asp
http://www.kiwanis.org/about/
http://www.kiwanis.org/about/history/
http://www.kiwanis.org/kfl/
http://amaranth.org/GrandCourts.asp
http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_degrees.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/lodge_of_perfection.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/chapter_of_rose_croix.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/council_of_kadosh.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/consistory.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/court_of_honour.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_petition.htm


 451 

257. http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_caps.htm  
258. http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_history.htm  
259. http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/allied/allied.htm  
260. http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/kt/kt.htm  
261. http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/chapter/chapter.htm  
262. http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/council/council.htm  
263. http://www.mastermason.com/residents/  
264. http://www.mastermason.com/mmlinks/ilodges.htm  
265. http://owmg.org/graphics/  
266. http://www.mastermason.com/mmlinks/GLI.htm  
267. http://www.seattle-scottishrite.org/perfection.html  
268. http://www.seattle-scottishrite.org/croix.html  
269. http://www.seattle-scottishrite.org/consistory.html  
270. http://www.global-conspiracies.com/  
271. http://www.freemasons-freemasonry.com/layiktez1.html  
272. http://www.masonicexchange.com/  
273. http://www.co-masonry.org  
274. http://www.freemasons-freemasonry.com/zeldis12.html  
275. http://www.cabinda.net/ssindex.html  
276. http://www.rotary2450.org  
277. http://www.meta-

religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/master_mason_degree_ritual.
htm  

278. http://www.meta-
religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/fiat_lux.htm  

279. http://www.saintsalive.com/freemasonry/yorkrite.html  
280. http://www.saintsalive.com/freemasonry/blue_lodge/entered.htm  
281. http://www.saintsalive.com/freemasonry/masonic_government.htm  
282. http://www.meta-

religion.com/Secret_societies/Groups/Illuminati/illuminatie.htm  
283. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Weishaupt  
284. http://www.nullens.org/content/category/1/15/51/  
285. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Council%20on%20Foreign%2

0Relations  
286. http://www.namebase.org/sources/eT.html  
287. http://www.cfr.org/  
288. http://www.cfr.org/about/membershipinfo.php  
289. http://www.freedom-ministries.com/leo-taxil-fraud/  
290. http://ourpalestine.org/aksa.htm#_Toc35332554  
291. http://reference.bahai.org/ar/t/alpha.html  
292. http://www.williamhenry.net/SGbeardedGods.htm 
293. http://www.williamhenry.net/stargateCruci.htm 
294. http://www.mt.net/~watcher/angelicconspiracy.html 
295. http://www.mt.net/~watcher/endtimedelusion.html 
296. http://www.mt.net/~watcher/antimars.html 
297. http://www.mt.net/~watcher/enoch5.html 
298. http://www.mt.net/~watcher/pyramid.html 
299. http://www.etcontact.net/AncientAstronauts.htm 
300. http://www.mt.net/~watcher/illuminated.html 
301. http://xfacts.com/x1.htm 
302. http://en.wikipedia.org/wiki/Bahaism  
303. http://en.wikipedia.org/wiki/Druz  

http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_caps.htm
http://www.scottishritecalifornia.org/scottish_rite_history.htm
http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/allied/allied.htm
http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/kt/kt.htm
http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/chapter/chapter.htm
http://www.mastermason.com/raleighyorkrite/council/council.htm
http://www.mastermason.com/residents/
http://www.mastermason.com/mmlinks/ilodges.htm
http://owmg.org/graphics/
http://www.mastermason.com/mmlinks/GLI.htm
http://www.seattle-scottishrite.org/perfection.html
http://www.seattle-scottishrite.org/croix.html
http://www.seattle-scottishrite.org/consistory.html
http://www.global-conspiracies.com/
http://www.freemasons-freemasonry.com/layiktez1.html
http://www.masonicexchange.com/
http://www.co-masonry.org/
http://www.freemasons-freemasonry.com/zeldis12.html
http://www.cabinda.net/ssindex.html
http://www.rotary2450.org/
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/master_mason_degree_ritual.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/master_mason_degree_ritual.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/master_mason_degree_ritual.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/fiat_lux.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Masonry/fiat_lux.htm
http://www.saintsalive.com/freemasonry/yorkrite.html
http://www.saintsalive.com/freemasonry/blue_lodge/entered.htm
http://www.saintsalive.com/freemasonry/masonic_government.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Illuminati/illuminatie.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Groups/Illuminati/illuminatie.htm
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Adam+Weishaupt
http://www.nullens.org/content/category/1/15/51/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Council%20on%20Foreign%20Relations
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Council%20on%20Foreign%20Relations
http://www.namebase.org/sources/eT.html
http://www.cfr.org/
http://www.cfr.org/about/membershipinfo.php
http://www.freedom-ministries.com/leo-taxil-fraud/
http://ourpalestine.org/aksa.htm#_Toc35332554
http://reference.bahai.org/ar/t/alpha.html
http://www.williamhenry.net/SGbeardedGods.htm
http://www.williamhenry.net/stargateCruci.htm
http://www.mt.net/~watcher/angelicconspiracy.html
http://www.mt.net/~watcher/endtimedelusion.html
http://www.mt.net/~watcher/antimars.html
http://www.mt.net/~watcher/enoch5.html
http://www.mt.net/~watcher/pyramid.html
http://www.etcontact.net/AncientAstronauts.htm
http://www.mt.net/~watcher/illuminated.html
http://xfacts.com/x1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahaism
http://en.wikipedia.org/wiki/Druz


 450 

304. http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadi  
305. http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre  
306. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Twelve_Dreams_of_the_Sun  
307. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-

English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503543990 
308. http://en.wikipedia.org/wiki/Djinn  
309. http://www.fortunecity.com/roswell/barada/267/Siriusly/ancient-

atlantis.html  
310. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread41275/pg1  
311. http://www.violations.org.uk/index.htm  

 :األفالم الوثابقٌة
1. Illuminati confessions, Leo Zagami, 

http://www.arcticbeacon.com/Audio_Archives.html  
2. ftp://ia310135.us.archive.org/1/items/David1/  
3. http://www.wrprovince.co.uk/i_video.htm  

 
4. http://www.freemason.com/masonic_model.htm  

 
5. http://www.pagrandlodge.org/videos/  

 
6. http://www.seattle-scottishrite.org/scottishritelarge.mov  

 
7. Illuminati, 2004. 

 
8. Dark secrets inside the bohemian groove, Alex Jones. 

 
9. Illuminati 13 bloodlines. 

 
10. The secret underground lectures of commander X. 

 
11. Secret evil of 911. 

 
12.  The money masters: How international bankers gained control of America, 

Bill Still. 
 

13.  The masters of terror exposed, Alex Jones. 
 

14.  Marshall law, Alex Jones. 
 

15.  JFK 2, Alex Jones. 
 

16.  Illuminazi, Jordon Maxwell. 
 

17.  Illuminati mystery Babylon, Texe Marrs. 
 

18.  FBI, Ted Gunderson. 
 

19.  Architects of freedom: The story of freemasonry in America. 
 

20.  The secret rulers of the world: The Bilderberg group, Don Ronson. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadi
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Twelve_Dreams_of_the_Sun
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503543990
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503543990
http://en.wikipedia.org/wiki/Djinn
http://www.fortunecity.com/roswell/barada/267/Siriusly/ancient-atlantis.html
http://www.fortunecity.com/roswell/barada/267/Siriusly/ancient-atlantis.html
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread41275/pg1
http://www.violations.org.uk/index.htm
http://www.arcticbeacon.com/Audio_Archives.html
ftp://ia310135.us.archive.org/1/items/David1/
http://www.wrprovince.co.uk/i_video.htm
http://www.freemason.com/masonic_model.htm
http://www.pagrandlodge.org/videos/
http://www.seattle-scottishrite.org/scottishritelarge.mov


 452 

21.  A few notable freemasons. 
 

22.  911 the road to tyranny, Alex Jones. 
 

23. The Masonic lodge over Jerusalem, Texe Marrs. 
 

24. Illuminati exposed from within, William Schnoebelen. 
 

25. The light behind Freemasonry, William Schnoebelen. 
 

26. Legend of Atlantis (5 parts), Royal Atlantis Film. 
 

27. Honolulu Freemason's Senior Warden 2002 
 

28. What it means to be a Freemason 
 

29. Concpiracy of silence (part 1) (part 2). 
 

30. BBC Radio 4 Report on Skull and Bones. 
 

31. Bush & The New World Order  
 

32. The Bilderberg Group  
 

33. The Illuminati Linked to Waco, Linked to Clinton  
 

34. The Other Side  
 

35. Skull & Bones  
 

36. Shape Shifting Lizards?  
 

37. The Alternative Three & The New World Order ,(Two), (Three), (Four). 
 

38. The Power Of Nightmares, bbc 2. 
 

39. Diana: The Night She Died, UK channel 5. 
 

40. 12 dreams of the sun (short), Jean Michele Jarre. (video). 
 

41. 12 dreams of the sun (long), Jean Michele Jarre. (audio). 
 

، قناة الجزٌرة"هٌكلمع "و " سري للغاٌة"عدد من حلقات برام   .42  
 

 :Bittorrentوٌمكن الحصول على معظم هذه األفالم من المواقع التالٌة مباشرة أو باستخدام برنام  
 

www.aljazeera.net 
 
http://conspiracycentral.net 
 
www.torrentspy.com 
 

http://www.archive.org/download/ThomasDavidFranklin_9/Honolulu_Lodge_Senior_Warden_2002.wmv
http://www.archive.org/download/TDavidFranklinWhatitmeanstobeaFreemason/What_it_means_to_be_a_Freemason.wmv
http://sf.indymedia.org/uploads/conspiracyofsilence1.wmv
http://sf.indymedia.org/uploads/conspiracyofsilence2.wmv
http://www.prisonplanet.tv/audio/091204skullandbonesclip.mp3
http://4acloserlook.com/realaudio/061305a-iserbyt.ram
http://www.thedossier.ukonline.co.uk/MP3s/BBC%20WORLDSERVICE_Bilderberg.mp3
http://tinyurl.com/8ajhz
http://indybay.org/uploads/theotherside-part1-dialup.ram
http://sf.indymedia.org/uploads/cbs60minskullandbones.ram
http://216.127.68.194/media/davidickeserpent.wmv
http://www.thule.org/brains/alt31.rm
http://www.thule.org/brains/alt32.rm
http://www.thule.org/brains/alt33.rm
http://www.thule.org/brains/alt34.rm
http://www.aljazeera.net/
http://conspiracycentral.net/
http://www.torrentspy.com/


 453 

www.archive.org 
 
http://heartbone.com/videos 
 
http://www.bahaiview.org/?ABCDEFGH  

http://www.archive.org/
http://heartbone.com/videos
http://www.bahaiview.org/?ABCDEFGH

